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శ్రీమత్సరమహంనేత్యాది బిరుదాంకిత జగద్గురు ౦ = కాంచే 

కామకోటి పీఠాధీశ్వరుల ఆ స్పులు. 

1చన్నిమౌ శ్వర 
స్వస్తి ,మదఖిల భూమండలాలంకార తయన్నింళత్కోటి దేవతాసేవిత 

(| కామాకీ దేవీసనాథ (మదే కా మనాథ  మవో వీసనాథ _ వావి 

గిరినా థ సాజాత్కార పరమాధిష్టాన సత్య వత నామాంకిత శాంచీదివ్యతే _ కు 

ఇశారదామఠ నుస్థి తా నామ్ అతులిత సుధారసమాధుర్య కమలాసన కామిని 

ధమ్బిల్ల నంపుల్ల మల్లి కామాలికా నిష్యన్హమకరన్టరు - సౌవస్తిక వాజ్నిగుమ్చు 

విబృంభణానన్ట తున్దిలిత మపి మజ్దలానామ్ అనవరశారై్యత విద్యావినోద 
రసికానామ్ నిరంతరాలంకృ -కృతశాన్ని దా న్టి భూమ్నామ్ నకల భువన చ క 

పతిష్టాపక (చ క పతిష్టావిఖ్యాత యళో ఒలంకృ తా నామ్ నిఖల పాషజ్ఞ షర్డాల్దాక 

కోశ్సాటశేన విశధీకృత వేదవేచా నృమార్ష మణ త, పలిష్టావకాచారార్టిశకాం 

(మత్పరమహంస పరి వాజకాచార్య Wy జగద్గురు (మచ్చుంకర భగవత్వూా"-చా 

చార్యాణామ అధిష్టానే సింహాసనాభిపి క్త మన వో వేం ద సరన్వ - సంంయ 

మీన్లా, “కామ్ అ_ _ చాసివర్య ఎ మచ్చన్టిశేఖశేన్ష సరస్వ ఎపొదాదేశాను 

పాశేణ ప్రమజ్జయేన్ల'" సరస్వ ప్రపొడైః నారాయణ స రణ పూర్వకం 

పయుక్తా ఆశివః. 

ధరా ర్ట కామమోవరూపాణాం పురుషాళ్చానాం మధ్యమోవ పవ పరమయ8 

పురుషార్థః, తదవా ప్తిశ్చ వేదాన్త వాక్య + శవణమననాదిభిరేవ. 

బవా కౌతా సూర్యనారాయణ పు పు తస్య మాూహానరామశాసి_ లా 

శవణాదీనాం ఫలరూే పేణ సముత్పన్నానుభవ సంకలన రూ పేణ లోకోపకా-రాయ 

శె * రచితం బవా విద్యానునంధాన దర్ప ణాఖ్యం సిధ్రాన్తానుసారిణం నం 
రాల ఆజ యై 

(శ్రుత్వా ఆనన్షః సమజని జేషూం. మనన పణాడ్యాః దినదినాభివృద్ధి ద్వా "రా 

ముముమావశా శేణ' అస్య గళ్టన్య ఉ్పకశః సభలో భవత్వితి (మవో తిపురనున త్రి 

సహితం చన్ద మౌ శ్యరం ౩ పొ. యానుహేా,. 

యా శ్రాస్టానమ్హై హైదరాబాద్ 

లకనామసన ంవత్సర చెశాఖకృష్ణ నారాయణస్మర అమ్ 
స ప్త్రమీ-స్టిర వాసర? 







(పచ చండ ప్యవహార వ్యాపార కుశలులును, 

(బహ్మవిదా ఫ్రైసొంయసదాయకులున ॥ 





* బ  విద్యాలంకార,” “తర్క వేదాంత విశారద,” *మహోపాధ్యాయ,” 

కోగ్గురుక్తుల-భార నిలయ సంస్థాపక,” 

బహ (౮ ముదిగొండ వేంకటరామశాస్రిగారి అ పాయము 

“ బహా-విచా.ను సంధానదర్పణం” అను గంధమును శుతియు _క్ష్యనుభ వ 

నిరూపణములతో, బహ) కౌతా మోవాన్ రామ్శా(స్ర్రిగారు రచించి 

ము దించి నాకు సమర్పించగా చూచి సంతసించితిని. 

ఈ గంధములో ముముతువుల కవేవిశములగు అనేక వేదాంశార్డ 

రహస్యములు వివరింపబడియున్న వి. 

మరియు, పథానములుగ అనేక ఉపనిషద్యచనములకుప బృంవాకములుగ, 

యోగ వాసిస్ట, నైష్మర రీసిద్ది, చేదా న్హపంచదశి, మున్నగు పామాణిక గంధ 

వచనములు సమయోచితములుగ ఉదావాతములై తెలుగు  తాత్పర. ములతో 

వివరింపబడియున్న వి. 

ర గంధక రకు ఏశ్యా స్త్రరుందును గొప్ప పాండిత -ము లేకపోయినను, 

పతివిషయము శ్యా(స్త్రీయముగనే యుండుట వి” యకరముగానున్న ది. 

దీనినిబట్టి _ “ ఈశ్వరాను “హాదేవపుంసామచడై ౪తవాసనా” ఇత్యాది 

వమాణములననుసరించి ికిగల జనా ంతరీయ నత్పంస్కారమే నిరంతర 

విద్వద్గోప్టితో భగవదను గవామున నుద్భుద్దమై బవా విద .యందుత్క శుచ్చము 
కలిగించి ముముకులోకోపకారార్ద మై .8- ఇట్టి రచనను చేయించెనని తోచు 

చున్నది. 

మరియు “కుచీనాం మతాంగేపహే యోగ “ప్టోథిజాయతే” అని భగ 

వానుడు చెప్పినట్టు -ర జన కు ర సంవత్సరములకు పూర్వమే. 1892 _.శంవత్చర 

ములో నే సార్థకమగు “న్వధర స్వారాజ్య” సంస్థను స్థాపించి వతి సంవత్సరము 



క్షే 

వివిధ వేదశ్యాస్త్రసభలను జరుపుచు అనేకమంది పండిత | పకాండులను సత్కరించుచు 
కోటీళ్వరు లై కూడ జనకుడువలె నిరంతరము యోగచానసిష మననముతో వను 

కుల నిర్ణివ్లు లుగా బవో నండముతో కాలముగడపిన క్ర శే బహ కెశా 

సూర్యనారాయణ రావుగారికి కు పుతులె, శిష్కులై యున్న | పథాన కారణము 

చేశనే ఏీరిట్టి గంధమును రచించిరని తోచుచున్నది 

పర్యవసానములో ఈ గంధములో నచ్చటచట కొలదిగ భామోలో పము 

లున్నను వేదాంత సిద్దాంత భావ లోవములు లేనందున, సులభమగు తెలుగు 

భాషలో వివిధచేదాంత విషయములను తెలియశగో రెడి ముముకువుల గంధము 

మువకోపకారమును కలిగించునని చా తు పాయము. 

(తిలింగ మవొో విల్య్యాఫీఠ 6" ఇట్లు 
యవాడ- 

ఏ వ ఇ సర్వ। శే యోకిలాషి 
బక్కింగువోంపేట-౨.0. - అ 

A. P. ముదిగొండ వేంకట రామకాడ్రి 
20. 1._19'71 



ఉభయ మీమాంసాభాస్కర, పూర్వమీ మాంసా-అ ద్వైత వేదా న్ల- 

అలంకారశాస్త్ర, విద్వాన్, పం త పవర బహ డోంగేవీరేశ్వర 

శాస్త్రిగారి అ పాయము. 

ఎః బవా వి ద్యానుసం ధాన సారంబను నీ గంధమును ఆమూలా గముగ 

చేను పరి లించితిని. దీనిని చూచి మిక్కిలి యానందించితిని. ఇందులో విషయము 

లన్నియు సులలిత మైన ఆం ధభాషలో నముచితోచాహరణ  నిరూపణలతో 

విళదీకరింపబడి యున్నవి. కాన శ్యాస్త్రపటిమలేని జిజ్ఞాసువులకు సిద్ధాంతమును 

“హించుటకు యిది చాలా సుభోధకముగను నులభ సాధనముగను యుండును. 

శాస్త్రీయ విషయములను “హించుటకు కావలసిన పూర్వాచార్యులుద హరించిన 

దృష్టాంత ములతోనవో పస్తుత పపం చానుభవములోనున్న వసిద్ద దృష్టాంత ములును 

సం గహింవబడి విషయ వాణము ను నుసాధ్యముగ జేయబడినది 

ఇందు పతి విషయ నిరూపణయందును చుతి, యు క్తి, అనుభవము, అను 

మూడు విధములగు పమాణములు చూపబడియున్న వి గాన యీవిషయములను 

గహించు వారికి. పొమాణ్యమునందు యెట్టి నందేవాములు కలుగుట 

కవకాశము లేదు. 

ఇచట నిరూపించిన విషయములకు సంవావరూవముగనున్న పూరా చార్యుల 

వచనముల న, గవామిందు చాల సమంజవముగ నున్నది. ఇట్టి వచనములు ఉవ 

నివళ్తులు, భగవద్గీత, యోగ వాసిష్థము, వేదాన్త పంచదళి/ వ్రైమ్య్మర (సిద్ది, 

ఉవదేశసావా ని, వివేకచూడామణి, “మొదలుగాగల గంథరాజములనుండి -నుక్రాన 

బడినవే గాన వాటివిషయమున యెట్టి విద్వాంనులకునూ కూడ వి పతిపశ్తి 
యుండ. టకు వీలు లేదు. 

ఇందు నినూపింపబడిన విషయములన్నియు కుతి నూ సూ తాద్యనుగుణములై 

శా స్త్రసిద్ధాంతము -షత్తుకూడ యుల్లంఘించక యుండుట బశీంస_యముూు, చాల 

ముఖ్యమైన ః విషయము. ఇందులో (ఎ శాస్త్రిగారు మిక్కిలి సావధానులుగ 

నున్నారు. 

ఇట్టి బహ పఏీద్యాపి షయక లేఖనము సునిశిత్యమెన శాస్త్ర పరి శమగాని, 



ఏన్లో ౦త య' దృఢ సంస్కారముగాని, విశిష్ట గురుదేవ తాను గవాముగాని. లే _చో 

చేకూరునది కాదని నానమ్మక ము. 

ఈ గంథమందు సిర్రాంతబోధ సుకరము గావించుటకుగాను విషయ నిమూప 

అలకే పాధాన్యమిచ్చుటచే రచనానిబంధనలు మిక్కిలి పధానముగ వరిగణింప 

బడలేదు. అయినను విషయ పాధాన్యమును పరిగణించి లోపముల నెంచకూడదు 

విచారించిన, అట్టివి సర్వ గంథములయందును అన్వేషించినచో లభించును. గాన 

విదాంసు లిందులోని గుణములనే గహించగలరని నమ్ముచున్నాను. 

ఇట్టి అపూర మైన యు త్తమ గంథమును రచించిన © శాస్త్రిగారికి సో 

ఆభినందనములను సమర్చించుచు యీ గంథళాజము అధికారులగు వొరలకు 

అమృతోపమాన మై సొజా త్భాధనము కాగలదని నా ఆశయము. 

సికింద్రాబాదు, ఇట్లు 

1 _ఎ68 © రేశ్వర "వడోంయ్న శాస్తి 



శాస్త్ర రత్నాకర, దర్శనాలంకార, వేదా నస్థాపక, మహో పాధా-య 

' (బహ (౧ మండ క వేంకటశా స్తీ గారి ౪ స్పులు. 

(కృప్తపరమాత నేనమః. 

ధరా ర్థ కామమోతములలో మోవమే నిత్యమగుటవలన పరమపురుపార్ణము. 

అది |శవణ మనన నిదిధ్యాసన పూర్వక జీ బహై క్య సాతాత్కారము 

వలననే లభించునని శుతి? లి పురాణాదులయందు వర్షింపబడియున్నది. అట్టి 

ఎవ" సాజూ త్కారమును పూర్వులగు మహనీయులు మననాదిరూపమగు సతత 

_బవో' నుసంధానమువల్ల బొంది కృతకృత్యులై తాము అభ్యాసము చేసిన, అనునం 

ఛానమును లోకోవశారము కొరకు తాము రచించిన గంథములలో వర్షించి 

యున్నారు, 

(కౌతా మోవాన్ రామశా(స్త్రిగారు చిర కాలమునుండి ఆధ్యాతి కవిచారా 

సక్తి కలవారగుట చ యెక్కువ విద్యాభ్యాసము జిక పోయిననూ WY బహి 

తం డిగారగు (కౌతా సూర్యనారాయణగారి ఆధ్యాతి క వీచాతరూపములగు 

అనేక బవో నునంధావ పతిపాదకములగు Wy శంక రభగవ త్చాదకృత వకరణ 

[గంథములూ యోగ చాకిష్టము మొదలగు గంథముల పఠనముచేతనూ, తమకు 

సవాజముగనుండు స్వభావము చేతనూ, తమకు అపుడపుడు స్ఫురించు భావముల 

ననుపరించి బహ" వి ద్యానునం ధాన దర్చళాఖ్యమగు నీ ంథమును తమ అభ్యాస 

చార్జ్యము కొరకు రచించియున్నారు. నేనాపుస్తకమును స్థా వులాకన్యాయ 

మున కొంతవరకు విన్నాను. ఈవు_స్తకము సిద్దాంతవిరుద్దముగాక అనేక (కుతి 

గతి పురాణాదులనుండి అనుభవపూర్వక వివరణలతో చక్కగ రచింపజఒడినది. 

దీనివలన (కౌతా మోవాన్ రామశా న్తి౦గారికి బవా విద్యానుసంధానచదార్భ కాము 

కలిగి తద్ద్వారా పరమపురుపార్థము పొందునటుల (కృప్లభగవానుని పార్టించు 

చున్నాను. ఇది ము దిత మగునెడల లోకోపకారమగునని ఆశించుచున్నా ను. 

నికిందరాబాదు, 

"7-6-1963 



దర్శన భూషణ, రాష్ట్ర పతి సమా నిత, మో డేకురు. 

సంస్కృత కళాశాల ఎక్సు పిన్సిపాలుగారై న 

బహ ంై కొల్లూరి సోమశేఖర శా స్తిగారి 

అభిపాయము.. 

౮ వివా విచ్యాను సంధాన దర్పణమను నీ “ంథమను నేను నమ గముగ 
వింటిని. ఇందు సిద్ధాంతమునకు విరుద్దమగు నంశములేవియును లేవు. కాని యనునం 

ఛాన చార్గ రాము కొరకు ఇెవ్పినచానినే మణుల మజల జెప్పుచు వచ్చిరి. వీరు 

యే గంధమును చదువక యే త పొండి త్యము నాధారమగ చేసికొని యీ 

“ంథమును రచించిరి. ఇక్కాలమున రివంటివారరుదు వీరు చిరకాలము 
నుండియు నదై. (త సిద్ధాంతమును బాగుగ మననము జేసి తమ యనువంఛానమున 
గోచరించిన యంశములనే యిందు వొందుపరచియున్నారు. 

ఈ గంథ ము యొక్క పీఠికను, వసంవోరమును చదివిన నీ “ంథము 
నందలి విషయములన్నియును న్పష్టముగ గోచరించును. వీరు చూపిన దృష్టాం 
తములు మన యనుభవమున ఇంతేని యుపయోగించును. 

వీరీ గంధమును రచించుటకు. (శ్రీ వీరి తం డిగారియొక్క. చరమోస దేశము 

మూలము. దానిని బట్టి రు ప్రీ వానుసంధానమును ను జేసిరి. దాని పరిణామమే 

యీ గంథము. ఇది మంద పజ్జులగు త త్తృజిజ్ఞా సువుల కింకేని సహకరించునని 

మనవి జేయుచున్నాను. 

5_4_1988 
(కీలక నామసం॥ ( | సోమ ఖరశా సి 

వై_తశుదన_మీ Ex, (ప్రిన్సిపాల్, మోడేకల్లు సంస్కృతకళకాళాలా 
న్ా సు అక్ శ ఇ 

శుక్రవారం 
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క. 
వానసావిక్ముం 

వ నాల. 

———2- RID 

ఓంకార లక్షౌ- రంబును, అద్వి యంబును, దృశ్యరహిత పరిపూ పూర్ణ ంబును, 

నిరుపమానం బగు సత్యజ్ఞానాసంతస్వరూపంబై న _బహ్మయే తన 

స్వరూపంబని వుడు గు _ర్రించుటకుగాను యీ (బహ విద్యానుసంధాన మావ 

శ్యక మైయున్నది. ఇది విద్యలలో కెల్ల రాజవిద్యయె పరమ(శేయోదాయక మగు 

చున్నది. కాని యిది కష్టనాధ్యమై గు ఇ శ్యరానుగహములతో స్వ్యప్రయత్నము 

వల్ల చిరకాల [శవణమననాద భ్యాసపాటవములణో గాని షొండబడదు. 

దీనికీవిద్యాను సంధానము సెన్నిధివంటిది. ఇట్టి (బహ విద్యానుసంథానమును, 

ఒకచిన న్న్మగంథ రూసమున (వాయుటకు మంద ప్రజ్ఞుడనై న నేను పూను 

కొనుట సాహసము, హాస్యాస్సదమనియు తలంచుచున్నాను ఈ విషయము 

నేనొక గంథముగ్మవ్రాయగలనని ఏకాని, [వాయవలెనను తలంపుతోగాని (వాసినది 

గాదు. ఐననూ భాగవతమున పోతనగారు *పలికెడిదిభాగవతమట,పలికించు 
విభుండురామభ[ ద్రుండట, నేబలికిన భవహారమగునట, పలికెద వేరొండుగాథ 

పలుకగనేలా”” అనినట్లు కేవలము నా పురాకృతపుణ్యఫలంబున గు ్వశ్వరాను 

గహ పేరితస్ఫురణముచే (బహ. విద్యాభ్యాస స సాధనముగ నిది (వాయబడినదే 

గాని, నేరొండుగాదు. 

మా తండిగారు ఆంధ్రదేశ (బాహ ణ వ్యాపార్యప్రముఖులని పేరు 

వపొందిననూ వారు వాస్తపసముగ, (బహ విద్యాసిద్దులును వేద, వేదా న్తవిద్యా 

నృద్యభిలాషులును, త్మత్చ్పనవన రకులునె యుండుటచె, అనేకవ్వ్యాపారసంస్లలను 
ధో ద 0 థి 

శాఖోపశాఖలుగ స్థాపించి, బహులక్షలాది ద్రవ్యము నార్జించియున్ననూ, 

అందు చాలాభాగము అనగా తొంబదిపాళ్ళక ధిక మైన వారికుటుంబ|డవ్యము 

తోడనే వారి జీవితాశయమైన వేదవేదాంతాభివృద్ది,తత్సంబంధమైన దేవతాకార్య 
చా " (oa) యా 



నీ'₹హణములు, [(బహ్మావిద్యాసాం[ ప్రదాయ నిర్యహణములు, మొదలుగాగల 

ధర్మో దేశ,ములకతో “ధరి స్వారాజ్య సంఘ” అనుపేర నొక సంసను 

స్తె పించి వృద్దిని గావించి యుండిరి. నేను వారికేకై క పుత్రుడను. వారికి సదా 
అర్హ_.పరమా క్షములలో అర్హముచే కలుగు సుఖము దుఃఖమి(శితము తాత్కా 

లిక మైనదనియూ, పరమార్ధనుఖమే నిత్యనిరతి శయ మైనదనియూ దృఢనిశ్చయ 
ముండుటచేతనూ, యింకనూ మానవునకు ఐహిక ధనరూపమైన స్థిరచరాసులు 

రెండునూ చరములేగాని స్థికములుగావను దృఢవిశ్వాసముతోడనూ, పరమా 

ఛా 

శో రమే స్తిరమను గట్టినమ్మకముతోడనూ, అర్థభార మును, అనగా వారు స్థాపించిన 
బహువ్యాపార ధర సంస్థల యొక్క నిర్వహణములను వారియొక్క పౌత్ర 
దౌహిొత్రులిద్దరికిస తదితరులకునూ అప్పగించి, వారియా శయమెన (బహ 

విద్యాభ్యాసానుకూలళ ను అనుసరించి, వసతులనేర్పరచి, కుటుంబనిర్వహణా 

వశళ్యకధనమును మాత్రము వనయఃపరిణామియైన నాకప్పగించి, విదేహ 

ఎట్ల తం[డియెసనూ తనకు (ప్రియమైన (దవ్యసంప త్తిని తనకుమారు 
ర్త (= యా — 

నకప్పగించునుగదా? తక్కిన దానిని తోచినట్లుచేయును. వారు బాగున్న 
కాలములో యనేక మారులు, యీవ్యవహార, వ్యాపార, పరిపాలనాదిక ములు, 
అందరకును (పారబ్దఫలానుసారమే వచ్చుచున్ననూ, యట్లివి విద్వాంసుడె న 

0 రు యు 
(బహ విదునికే కేవలసుఖకరములుగ నుండుననియు, తదితరులై న సామాన్యు 
లకిట్టివి, కేవలసుఖకరములు గాక, సుఖ, దుఃఖ, కేశాది మి(కితములె యుండు లు i | క గం అ హ్ 

ననీయూ, అందువల్ల = (శుతి “తతొమెశియమావహ అని చెప్పుచున్న 

దనియూ యనుచుం డెడివారు. ఈ యుద్దేశముతోడనే, కించిద్విద్వాంసుడను, 
ఎకై కప్పుతుడగ3 న నన్ననుగ్రహింపదలచి *స బహ విద్యాం సర్వ విద్యా 

సికిం దాబాడుపట్టణ గృహమందు నన్నువారికడకు బిలచి కొన్ని యుపదేశ 
వచనముల చెప్పి (వాసికొన నాదేశించిరి, వ్యవహారసాధ్య మెన అరము 

ర థఖ 



il 

దుఃఖమిశ్రితమేగాని శాశ్వత సుఖము నివ్వ సామర్ధ్యము గలది గాడనియు, 

మానవజన నొందిన వానికి పురుషా మార్గములు నాలుగై ననూ వానిలో మోక్ష 

పురుషార్థ మే పరమపురుషార్రమనియూ, దానిని యీ జన లోగాని, మరియెన్ని 

జన లకై ననూ గాని సాధించవలెననియూ. యిది మన సం(పదాయమనియు, 

యా యుపదేశ వచనముల సారాంశము. “తండ్రి హరిజేరుమనియెడి 

తండి తండి" యని భాగవత వచనముగదా, 

మా మాతామహులు [బహ విద్వరు లు. వారిభుజములమీద నా 

శై శవము గడచినది'తద్దృష్షి గోచరాస్స ర్వేముచ్య న్తేసర్వకిల్చి షె 8 అనువచనము 
(బహ వే_త్తదృష్షికి గోచరులై న వారెల్ల రు సర్వపాపములనుండి విము క్రులగుదు 
రని తెలుపుచున్నది. అట్టితరి నా సుకృత ఫల మెట్టిదై యుచ్న్వ, యిట్టి వను క్త 

పరంసరలోని వాడనె యిట్టి మహానీయుల ప హ_సములలో నాశ శవము గడిపిన 

వాడనై యుందును? మా తండ్రిగారు (బ్రహ ణ్యులె నను, [పారభానుసారము 
QQ షి (అ 

వ్యాపారములను నిర్వహించుచుండిరి 

ఒక బహ విదునకు దౌహితుడనై , మరియొక (బ్రహ విదుని గర్భ 

వాసమున జని ౦చిన ఫల మూరకపోవునా? “ ఈశ్వరాన్నుగహా దేవ పుంసా 

మదైైతవాసనా"” అను వచనము చొప్పున తదాది బహ్మానుసంధానా లాష 

కలిగి నిత్యాభ్యాసపటిమ, గుర్వీ శ్వరాను(గ హములవల్ల దినదినా వృద్దిని 

గాంచుచుంటిని. ఇట్లు కాలము గడచుచుండ, 

తచ్చింతనం తత్కథనం అనో న ౦ త|త్పబోధనమ్। 

ఏత'దేక పరత్య ంచ (బహి భ్యాసం విదుర్చుధాః॥ 

అను విద్యారణ్య వచనము ననుసరించి [పతిదినము కొంతకాలమీ 

(బహ భా-సము చేయుచు త ద్దార్భ్యము నే బడీంచినవాడనై ఆవిషయముల 

నప్పుడప్పుడు [వాయుచుంటిని. 

ఇట్లు కొంతకాలము గడువగా నేను (గహించిన విషయసిద్ధా ంతములు 

సం|ప్రదాయానుకూ లముగ నున్నవో లేవో అను సం శయము తోడను 
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యుదహరించినను యివియన్నియు మార్ష భేధము లేగా ని అన్నిటియం దునుప్రధాన 

విషయ మొక్క-టిగనే యుండును. ఇందుచే పాఠకులకు గడచిన విషయ 

నిరూపణలలోని అనుభవములే పునః పునః యీ నిరూపణలయందు తోచు 

చుండును. ఇట్టుండుట యో (బహ విద్యానుసంధానము నకు పునరుక్తి క్రి 

దోషముగాక, * భూషణమేయగును. అనుసంధాన మనగా వృత్తి 

దా ర్థ్యమునకుగాను ఒకే విషయమును వివిధోపాయములచే తిరిగి తిరిగి యను 

కొనుట. కాన (బ్రహ విద్యానుసంధానమునందు పునరుక్త కి దోషములేదు. పాఠ 

కులు దీనిని (గహించవలెను. 

ఈ చిన్న (గంథమందు నిరూపించిన అంశములన్నియు, జిజ్ఞాసు 

వునకు (శ్రవణముచే (గ్రహించిన, వాక్యార్గబో ధయొక్క- దార్గ మును సంపా 

దించుటకుగాను సులభసాధన రూపముగా నుండుటకు (వాయబ నవే గాని 

వేరుకాదు. ఇందు శాస్తా” ర్థములుగాని, వాదములు, అర్థనిర్ధయములు గాని 

నిరూపింప సాహసింపక, కేవల (బహో నుసంధానోపయు క్తములగు 

ఏిషయములనే [శుతి సమ తిని నిరూపింస యత్నించితిని. కాని యిట్టి సరమాగ 

వస్తువు - నిత్య దృశ రహిత _ పరిపూర్ణ -అఖం డ--శుద్దవై త న్యము--అ ది 

యము న్విపమానమైనది కనుకనే “యతోవాచో నివర్తన్త, అ(ప్రాప్య 

మనసా సహ” అన్నిశుతి తెలుపుచున్నది. ఐనను యిట్టి గహణానుభవములు 

సంస్కృత మనస్సుచే పొందదగినవిగా నున్నవి. ఇట్టి (గహణమునకు సాధా 

రణముగా దృష్టాంతములచే నిరూపణ, శబ్బముచే అనుసంధానములు సాధకుని 

కావశ కము. ఇట్లు చేయుటకు సాధకుస 5కు న్యవహారసాధనములు గాని వేరు 

కనబడుటలేదు. కాన యిట్టి ఒక-టియెన సద్వ స్తువును మనసుచే (గ్రహించు 

టకు వాక్యములతో నుదాహరణల పూర్వకముగా నిరూపించవలసి యున్నది. 

ఇట్లు నిరూపించుటకు ఎట్టియుదాహరణలు, యెట్టి సుళబ్దములచే నిరూపింప. 

యత్నించిసను, విమర్శకు అవకాశము ఉండుచునే యుండును. ఏలయన 

యిట్టి సద్వ స్తుపు అద్వితీయమై నిరుపమానమై యున్నది. అయిననూ సాధారణ 

ముగ 4 జిజ్ఞాసు పుకు (పథమముననే యిట్టి నిరిషయ, నిరాకార, నిర్గుణ 



vi 

పదారము--తాను అనగా నేనో అని (గహించుట సులభసాధ్యముకాదుగనుక 

అందుకు గాను యిటి సద్య స్తువు, అనగా నిరుపమాన, నిత్య, ఆఅద్వి యయ 

పరిపూర్ణ పదార్థముయొక్క- (గ్రహణ సౌలభ్యమునకు గాను, వ్యవహారసిద్ధ 
మెన దృష్టాంతములను, (గటాంచడమయినది, నిరూపణల కివియే సాధన 

ములు గదా? ఉపమాన, ఉపమేయములు రెండును వ్యవహారము లోనివే 

ఐనను ఉపమాన ఉపమేయములు సాధారణముగా కొన్ని అంశములలోనే 

సరిపోవునుగాని అన్ని అంశములలో ప్పూరర్తిగా సరిపడవు. ఇట్లు వ్యావహారిక 

ములోని రెండువస్తువుల కే అత్య_న్ల సాద్భ శ్యములే నప్పుడు_వ్యావహారిక 

పారమార్థికములకు సాదృశ్యము సర్వ అంశములలోను ఉండుట ఎట్లు సంభ 

వము? ఇస్తే శబ్బములుగూడ వ్యవహారాంతర్గతములే గదా? ఇట్టివిషయ 
సందర్భములలో *ఇవవిమర్శకు అవకాశముండకూడదని భావించుచున్నాను. 

కాన ఇందు దృష్టాంత తములయందు సిద్ధా _నమునకు సరిపడు అంశములను 

మాత్రమె [(గహించవలెనుగాని తదితరములను (గహించి సంశయించుట 
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యి యా లు 

చున్నది. కనుక ఆత్యంతిక దుఃఖరాహిత్యమును, నిత్య నిరతిశయ సుఖ 

ప్రా ప్రినిగోరు మానవునకు ఆత్మజ్ఞాన మావళ్యకము. ఇట్టి జ్ఞానేచ్చ ఈశ్వరాను 
గహమువల్లగాని కలుగదు. దీనినే _“ఈశ్వరానుగహాదేవ పుంసా 

నో _మద్వ్వైతవాసనా” అని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. జపతపములవల శాంత 
౧ 

సంపన్ను డై న జిజ్ఞాసువునకు ఈశళ్వురాన్ముగహము వ 

(బ్రహ్మజ్ఞాసెచ్చ కలుగును. 
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ఉపోడాతము 
శు 

“జానా దేవతు కవల మితి వేదాన్త డిండిమః 1 

శో అవిచారకృతో దనో విచారేణ నివరతే। 
౧ ల ఢి — 

తస్మాజీవ పరాతా నౌ సర్వథె వ విచారయేక్ ॥ 
es ర 

ప్రాహ్య(ప్రా ప్తి రశేషేణ విచారేణై వ నాన్యథా।విచారాజ్ఞాయతే బోధః।” 

అనగా_“అగేక జన్మ సుకృతములున్న గాని లభించనట్టి నరజన్మను, అందును 

పురుష జన్మను, పరిపూర్ణ మైన వేదజ్ఞానమును సంపాదించికూడ ఏ మూర్జుడు 
కు 

తన ము కిక చ ఆయక్నించడా, క అతడు అజ్ఞానముచే తననుతానే చంపుకొను 

చున్నాడు. మోక్షము జ్ఞానము వ ల్ల నే కలుగునని ఉపనిష తుల యు 

అజ్ఞానము నశించని'దే మోక్షము దుర్లభము. స్వరూప జ్ఞానము 

వసరమాత్మలను గూర్చి విచారించవలెను. పొందవలసిన సద్వ స్తువును 

చేత గాని మరియొక విధముగా కాదు అని పై (శకి 

సర్వదా అంతరాత్మను ధ్యానించుచు జగ_త్రంతయు అస్థీరమని 

గుర్తించినట్టి వారికి, జనకునికి వలె (కశ్రమముగ ఆత్మసాక్షెత్కారము కలుగును 

అని వశిష్ట వచనము తెలుపుచున్నది. ఇంకనూ ఈ ఆత విచా 

వునకు సంసారమహాో హాసముదము దాటుటకు ఒక గొప్పనావవంటిది. ఇదియే 

జానసాధనము నకు కల్పలత యగుచున్న ది. (శ్రీయోగవాప్షమను నుహో 
జః (5 



తత్త్వ (గ్రంథమందు యీ అత. విచారమును గురించి సర్వోత్కృప్షమెనదిగా 

అచటచ ట వర్ణింపబడిన . అందు (పైహ్లో హాదోహఖ్యానమునందు యిట్లు తెల్పు 

చున్నారు : 

శ్రీ మహావిష్ణువు నరసింహావతారము దాల్చి తన తండి యైన 

హిరణ్యకశిపుని సంహరించిన తదుపరి (ప నహ్హాదు ౦) తన తండి మరణమునక 

దుఃఖితుడై యిట్లు చింతించిన వాడాయెను. “వరా మంబున దేహబలంబున 

నా తండ్రికీ మించిన వారెవ్వరునూ యీ ముల్లోకంబులందులేరు. అయిననూ 

అటివానిని గూడ యవ లగ విషుమూరి వధించి యున్నాడు. ఇట్టి వానిని 
(=) రా అవవ ( 

జయించుట నౌకరముగాని, మరవ్వరివల్లనూకాని కాడశాలదు. అట్టిచో శే నేనెట్లు 

దుఃథోపశమనమును పొందచగలను” అని తలచి, కట్టక డకు తనతండ్రిని 

ఆంపిస ను గె ప్పవా తు యుండడసని నిశ్చయించి ఆ విఘమూ రి నై 

భోపశమనము నకు ప్రర్థింతునుగాక అని నిశ 

సరించి తపసు మచెయ నారంభించెను. కొంతకాలముసకు నా ఏవిషువు ఫ్ర OE ళ్ ల్ 

(పహ్హాడుని తపమునకు మెచానవాడె (ప్రత్యక్ష మిచ్చి (ప్రహ్లాదుని తనకేమి 
ఉం 

వచముకావలయునని అడిగెను. అహపహాడు భ కాగేసరుడగు నా (పహ్హాదుం 

౭|| ఓ (ప్రభువా : పివ సమన 

సర్వలొ కంబుల యందు నుండువాడవు నగుదువు. అట్టినీవు ఎయ్యది (శ్రేష్టమని 

లంచెదో, అయ్యదియే నాకను గహింపుము. 

అనిన, నా విషమూరి యిటనియె : 
కొ mn) ag) 

a 

శో సర్వసం భమ సంశాంతె లైఫ్ ప పరమాయ ఫలాయ చ, 

(బహ విశ్రాంతిపర్యంతో విచారో౭. స్తు తవా౭నఘ, 



ఉపోదాతము 7 
Ce 

తా॥ ఓ (ప్రహ్లాదా | సమ స్త విధములగు (భమములు అణగుటకును, 

పరమప్పరుషార్హ్మ పా ప్రీ కొరకును, (బహ్మమునందు విిశాంతినొందుట 

యంతమగు నాత విచారము నీకు గలిగిడిని. అని చెప్పి అంతర్జానుండయ్యె-- 

లో విచారవానేవ భవాన్ఫవత్వితి భవారిణా, 

'దేవేనోకోజసి తేనాఒంత।ః కరోమ్యాత్మ వఏచారణామ్ ॥ 

త్రా॥ జన్మదోష వినాశకుండగు నచద్దెవుండు నను గరుణించి త 

విచారపరుండవు కమ.ని యానతిచ్చెను. కావున నాలో నేను ఆత్మ వి 

మును జేసికొందునుగాక. 

శో కిముహాం తావదేవ స్యాం యో౬స్మిన్చ్నువనడంబరే, 

వచ్చి గచ్చామి తిషామి (ప్రయతశే విహరామి చ. 
© 

తా॥ ఈ లోకమునందు నేను పలుకుచున్నాను, నే నడుచు 

చున్నాను, నేను (ప్రయత్నించుచున్నాను, నేను విహరించుచున్నాను, అని 

యిట్లు సమ స్తమగు నింద్రియవ్యాసారముల యందు న మానముగల నేను 
యెవ్వండనగుదును. 

టే అసన్నభ్యుత్తితో మూకః పవనేనె వ విస్సురన్ , 
గ్రా ॥ ॥ క యా | 

కాలేనాల్సేన విలయీ దేహో నాహమచేతనః. 

తా॥ వాస్తవముచేత లేనిదియై,  మాయచేత కల్పితంబై నదియు, 
మూగిదియు, గాలిచే కదలుచున్నదియు, అల్పకాలంబున నశించుచున్న 

దియు, నచేతనంబునునగు నీదేహము నేను కానేరను, అను మొదలుగాగల 

ఆత విచారము చేనెను. 

ఇచట ముఖ్యముగా మనము (గ్రహింపవలసినదేమనిన సర్వళక్తుడైన 
యా మహావిష్తువుకూడ, (ప్రహ్లాదుడు తనకు పరమప్పరుషార్లమె పరమ 

ణం గం Ce 

శేయోదాయకమగునది ఏదియో అట్టిది, నా విష్ణమూ క్షినే నిశళ్ళయించి తన 



(బహ విదాానుసనాన దర్పణం 
ల ఇ 

కనుగహింపవలసినడిగా నోరెను అందుకుగాను అట్టి పరమ | యో 

దాయక పరమప్పరుషార్షము తన వాస్తవ నిర్గుణస్వరూబము సు, 

గాని వనమాలియు, పీఠతాంబరధారియు, శంభ చత గదాధరుండునగు తప 

సగుణ స్వరూప ను గూడ వవలి తప వాసవ సంరూపమెస నిర్లుణరూప 

వాక్యములనె తెలిపి అద్దానిని గురించియే ఆత్మవిచారము చేయుమని యుపదే 

నించెను. దీనినిబట్టి తెలియుచున్న దేమనగా మానవునకు నాల్గు పురుషార్థము 

లతో ధర , అర్థ, కామములకు పరమేశ్వరుడై న తన బహు సగుణాకార 

రూపములనూ, సరమ పురుషార్థమైన మోక్ష(భాప్పికి ఆయనయొక్క 

అద్వి య, అఖండ, సర్వాంతర్పహిర్యా పక, పరిపూర్ణ చై తన్యమునే విచా 

రించి, అనుసంధానముచేసి, తానుగా తెలుసుకొని యనుభవముపొందిన 

జీవుని దృశ్య దుఃఖము నశించి తన పరిపూర్ణ సుఖస్వరూపమును పొందగల 

డని యుపదేశించెను. కాన యీ ఆత్మవిచారమనుగది ముముక్షువునకు పరమ 

(శేయోదాయకమైన మోక్షసాధనమని (గహించవలెను. అట్టి ఆత విచార 
Ca] 

మేదియనిన: *కోఒహం, కథమిదం జాతం, కోవాక రాస్య విద్యతే” అనగా 

న నెవడను? ఈ ప్రపంచమెట్టు పుట్టినది : దీనికి కర యెవరు? అను 

జిజ్లాసచె (శుతియు క్త కనుభవ (పమాణములతో తెలిసికొనుబయే ఆత్మవిచార 

మనబడును. ఇదియే స్వ పయత్నము. సంసారబంధమునుండి ఏము కిని 

సాధించుటకు ఇంతకన్న వేరు మాళ్లిములేదు. దీనినే___ 

శ్లో నదెవం నచకరా ణి నధనాని నబానవాః | 
య షి @ 

శరణం భవ తానాం స్వ(పయత్నాదృశతేనృణామ్ 11 

అనగా---స్వ్మపయత్నమను విచారములేనిచో ఈ సంసారమును దాటుటకు 

కర్మ, ధనము, దై వము, బంధుసాహాయ్యము ఎవ్వియు నుపయోగపడవు. 

అనగా వీనిచే యీ సంసారమును దాటుటకు శక్యముకాదు. కనుక యీ 

విచారమతా -వశ్యకమై యున్నది. 



“అహం "అను (ప .తిలోవి షయమైన ప్రకా "క రూపుడను ॥ నెను “అహం” 

అను దానిలో చిత్, జడమను రెండంశములు కలవు. ఇందు జడాంశములు 

సూలశరనీరా స్తః కరణములు. వీనిని (పకాశి ంపజేయు చిదంశమే సాక్షీ, 
యు 

కూటస్టః, (పత్యగాత్మా అను పర్యాయపదములబే తెలుపబడు అది -య 

(అహ్మా, ఇతనినే శతి“ వాణస్య (పాణ, “అయమాత్మా (బహ్మ”, 

“జ్యోతిషామపితజ్లో తిః”అని తెలుపుచు ఈయననే-_ోఏక ధె వాను దష్షవ్యం” 
జ యా లు 

అనిన్నీ, ఆయననే “*తత్సృష్ష్వా, త దేవాను[పావిశత్”  [పపంచమును 
రకం 

సృజించి అందు జీవరూపముగ నా ప పరమాత్మ (వవేశించినాడు. అనిన్నీ చెప్పులు 

కాక, “*యోవేద నిహితంగుహాయాం పరమెవ్యోమన్” “హృదయ గుహ 

యందు దాగియున్న ఈ పరమాత్మ నెవడు తలసకసుచున్నాడా. అని 

ఆయనను తెలిసికొనవలసిన స్థల నిర యమును గూడ చేయుచున్న 
వం 

“ఈకశ్వరస్సర్వ భూతానాం హృదేశే౬ర్లున తిషతి” 
(a (6 te 

అని గితావచనము. ఈ పరమాత్మ యొక్క_డే సర్వ జీవులయొక్క 
హృదయపుం డరీకములయందు ఉడజ్ల షల(ప్రకాశుడె _ తెలియబడుచున్నాడు. 

ఎట్ల నగా- “సూర్య ఏక ఏవసన్ యథా ప్ర పురుషం న్న ఇవద్భుళ్యకె 

9 అ ౮ క్ శ పించునటు.” దీనినే ష సవములో “ఒక హరం సమ స జివులకు Pn లావి —D 

దా నొకొ-క్కడై తోచుపోలికొ అని పరమాత్మ స్తుతిని పోతనగారు అను 
వదించియునారు. ఠః పరమాత్మయే ఆత్మ, అహం, సం, చెను అను ct 0 

Js 

పర్యాయసదములచే (ప్రతి మానవుని చేతను అనుభవింపబడుచున్న స స్ప స్తువె, 

యున్నది. ఇందు త (పతి మానవునకున్ను సర్వదృృశ్వ ముక న్నను 

తనయందు అధిక పీతి కలుసచున్నది. ఎంత దుఃఖ శ్రేశములు వచ్చినను 

తన (స్వ సుఖమును కోరుచు తనను మిగుల్చుకొనును. ఇదియే పరమ 
పయమైనదిగాన అట్లు చేయును. ఎవరికై నను ఈ యధికప్రీతి అమూల్య 
ఉత్క్యూష్ట వస్తువునందు కలుగును గాని, సాధారణ నికృష్ణ వస్తువునందు 



బహా విద్యానుసన్లాన దఠరాణం 
న ధి oJ 

కలుగుటలేదు. ఏ మానవుని క్రై నను స్వసుఖముక న్న అధికవ స్తువు ఏ గోచరిం 

రు చుటవేదు దీనినే ద్యారణ్యముని-_ 

గా 1 వితాత్చుుతః (పియః, వుత్రాత్సిండః, పిండా తదినియమ్ | 
జాయే ఈ. 

ఇని యాచ్చ [పియః (పాణః, పాణాదాత్యా[పియః పరః ॥ 
(oe 

అని తెలుపుచున్నారు. వి త్తాదులవల్ల గలుగు సుఖము వా సవ నిత్వస్వరూప 

సుఖముకాదు. కాని అజ్ఞానముచే దానిని ఆ విధముగ (గ్రహించుటలేదు. (ప్రతి 

వారికిన్ని యీ (పీతి స్వరూప సుఖమందే అతిశయముగ కలుగుచున్నను 

ఇది యెందుకు, ఎట్టు కలుగుచున్నదియు తెలియక అధిషానమైన తనను 

మరచి, అధ్య_స్తమైన విషయద్భ శ్యములవల్త ఈ (పీతి సుఖములు త తనకు 

కలుగుచున్నవని నమ్మి (భఛాంతిచే తాత్కాలికసుఖమును దుఃఖమిశితముగ 

అనుభవించుచు సంసారచ్యక్రమున తిరుగుచున్నారు. ఇదియే అజ్ఞానము. 

జానముచే వా_స్తవమును (గహించిన వారికి దుఃఖ 

మ్మిశితముకాని కేవల సుఖము అనగా _ నిత్య నిరతిశయానంద (ప్రా పి 

కలుగును. ఎందుచేత ననగా నిత నిరతిశయ సుఖము తన సత్య స్వరూపము 

కనుక. ఇట్టి తన వాస్తవ స్వరూపమును పొందుట కొరకే “అహంి లోని 

చిజడాంశములను వివేచన వివారముల జేసి తన వాస్తవ స్వరూపము నిశ్చ 
te 

యించుకొని అనుభవింపవలసియున్నది. ఈ విధానమంతయు వివేక చూడా 
ఇద బయ ఆధ చ ఒానే అరా; 9 అదం రా అధ మణి, మహావాక్య దర్పణము, ఉపదిశ సాహసి, పంచదశి, నెష్కర్మ్య 

సిద్ధి మొదలగు (పకరణ (గంథములలో విపులముగ తెలుపబడియున్నది. 

ఈ పై (శుతిస్మృతివచనముల విచారము ఈ దేహిదులలో నున్న 
సంవిన్మాాత మ “అహం” నేను అనుశబ్దమున కర్ణముగాని, యీ దేహాదులు 
కావని స్పష్టపరచుచున్నది. కాని. అనుభవములో సమ స్త వ్యవహారములు 
ఈ దేహాదులవల్ల నే నిర్వ ర్రించవలసి యున్నవిగాన, దేహము లేనిదే ఏపని 
జేయుటకు సాధ్యము కౌదుగద !: అందుచేతనే ఈ స్థూల సూక్ష శ రము 



ఉపోదాతము 
రు 

లను మనయొక్క కరణములనుగా తెలిసికొనవలెను గాని, అవి మన వాస్తవ 

స్వరూపములు గావని (గ్రహించవలెను. ఎట్లనగా-- శిల్పి వేరు, శిల్ప సాధ 

నములు వేరులాగున. ఐనను సాధనములున్నగాని శిల్పమును నిర్మింపలెనట్లు 

ఈ యుపాధుల వల్ల గాని మనకు కార్యసిద్ధుల నిర్వహణములు జరుగవు. 

ఉపాధిలేక జలమును [గహింప సాధ్యము కానట్లు ఈ యుపాధి వల్ల గాని 

మనము సర్వవ్యాపకమైన వై తన్యముయొక్క. ఏకత్వమును _గహించుటకును, 

పొందుటకును వీలుకాదు. ఐనను ఈ స్టూల సూక్షోపాధులు కరణములుగాని, 

“నేని అను వాస్తవాహం పదార్థము కాజాలదు. ఘటములోని జలమెప్పటి 

కై నను ఘటమగునా ! కాని ఘటమున్నగాని జలముకు - తోష్ట సంస్కార 

ముల జేయ: సాధ్యము కాదుగద : ఒక్క కున జలము సము(ద- నదీ. 

తటాక_ కూపములలో ఉపాధిస్థితమై వేరువేరుగ కనబడుచున్నను జల 

మంతయు నొకపేయైనట్లు, ఆకాశమొక్క-టిగా నుండిన్నీ ఉపాధిభేదెన 

ఘటాకాశ, మఠాకాళ, మేఘాకాశములుగ (గహింపబడుచున్నట్లు, ఈ 

పరమాత్మ ఒక్క డై యుండిన్ని ఉపాధి భేదములచేత (థ్రాంతిచే నానా -వరాసు 

లుగ (పకాశించుచున్నాడు. 

ఇట్లు ఎందుకు కలిగినదన, మాయా(ప్రభానముచే అనాద్యవిద్యా 

కానుకర లవల్ల (థాంతుడైన శుద్ద వుడు తన అఖండ పరిపూర్ణ నిత్య నిరతి 

శయానందములను మరచి, అనగా తన పరిపూర్ణ త్వమును మరచి పరిచ్చి 

న్నత్యమును [గహించియున్నాడు. ఇందువల్ల నే యీ సంసార దుఃఖమంత యు 

" - వునికి (సాప్తమెనది. కౌని _ ఈ సంసారదుఃఖ మాగంతుకము గనుక 

అత్య న్సిక దుఃఖ రాహిత్యమును, నిరతిశయా నంద (నొప్పిని కోరు నే వుని 

కైనను ఈ (భ్రాంతిని పోగొట్టుకొనుట సాధ్యమగును. దీనికి జ్ఞాన సంపాదన 
కావలెను. ఈ జ్ఞానానుకూల శుత్యుక్రులను పై న నిరూపించి వివేచనజేసి 

“అహం” తాను సంవిద్దూ9పుడు గాని, యీ దెహాదులు కావని నిశ్చయించితిమి. 

ఐనను ఈ నిశ్చయ దార్హ మునకు మనయొక్క సాధారణానుభవములను 

గూడ వివేచనజేసి చూచిన సహకరించును. ఎట్లన-- 



jal 
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ఆ 

జరుగుచున ను" “నాది” అని కావ 
Cy ఈ సర్వ (పపంచ వ్యవహారము 
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ఉపోదాతము 
దం 

లను గహించుచు ఆయాజన్మాంతమునందే తనదనుకొనుచున్న స్వశరీ q లి తె 

సర్వముసు వదలి వెళుచుండును. ఇట్టి స్టతిన శాస్త్రము “మూ తాపితృుసహ 
ర్ ము. 

(సాణి జ నోరన్మని జన్మని” “బిద్పునకు అనక జన్నలయందు అనెకులు తలి 

శ ల్ గ్ శ లు 

దం[డ్రులగుచున న్నారు” అని చెప్పుచున్నది. ఎజన కాజన 
కా. 

నాఖారస, నాపిలలు, నాఆసి అని కాక్కాలికముగ అ 

సంవాదించి విడిచిపెట్టి పోవుచున్నాడు. ఇట్టి యీ సూక్ష్మశ రికి నిత్యత్వము 

గాని, నిత్యసుఖముగాని, ఎట్లు చెప్పనగును ? కనుకనే ఈ దేహాదులను 

GG దాం 

సర్వాధిష్టాన స్వ ప్రకాశ నిత్య నిర్వికార పరిపూర్ణ శుద్ద చై తన్యమె అనిన్నీ, 

త భో కృత్వాదులు లెవనిస్నీ నిశ్చయముతో తెలిసికొనవలెను. 

ఇట్టు తెలిసిన, దానియొక్క. స్వానుభవమును బి పొందవలెను. ఇదియె ని 

నిరతిళ యానంద సుఖము. దీనిని పొందుటయే మూకిమగుచున్నది. లోగడ 
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ఇట్లు రెండునుజిరి ఒక్కటిగా స్పురించు “అహాం” పదారముతో 
(ca 
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శానా నుభవములతొ భాగతాంగలక్షణన  జడమును వదలి సక ర 

గ్రహించవలెను. దీనికి వివరణము చాల నున్నవి. ముందు ళ్ 
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|| (బహ విద్యానుసస్థాన దర్పణం 

(వా_స్తవముగ ఈ జగ త్తంతయు (బహ యె అని (శుతివచనములు. 

ఈ స్వశరిరాది సర్వపపంచము మాయ యనిన్ని, దినినంతను (బహ గా 

తెలిసికొమ్మనియు చెప్పుచున్నవి. మాయ యనగా “యా_మా-సా.__ 
(a) 

మాయా” ఏది లేనిదో అది మాయ యని చెప్పబడుచున్నది. 
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శ్ భ్రాంతిమా(త్రమిదం విద్యన్ విశ్వం[బహ్మణి కల్పితమ్ 1 

అని శంకర భగవద్వచనము, 

లో అసత్క-ల్సం మృష్మాహాయం స్వప్నతుల్యం (భమోదితమ్ | 

జగత*ఇరం మితిజేయం పండితె స త్త్వదర్శి 8 ॥ 
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అనగా ఈ సర్వ్మపపంచము (భ్రాంతిచే కనుపించునది స్వప్నసమానము. లేని 

వస్తువువంటిదని త త్త్వజ్ఞాలు తెలిసికొనవలెను. 

థో అహం సర్వమిదంవిశ్వం పరమాత్మాహమచ్యుత ౪ | 
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wn అస బ్రమ స్ట్ ఇ వ పె ళ్ 4 జ ఇల్ a అహాం పదార్థములొ ను ర్న కు ఇదం అను బాహ్యా (పపంచములొ 

గూడ సజ్జడాం శములు రెండును గలవు. ఈ కల్పిత దేహ (పపంచాదులలో 

అవాధితముగ ధాసించు సదంశము సర్వత ఒక్యాటిగ నున్న ది. ఇదియె 

(బహ యని చెప్పబడుచున్నది. మాయా శబలిత మెన యీ (బహ పదారమే 
థి 



ఉపోదాతము 
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పపంచ రూపముతో భాసించుచున్నది. (రజ్జుసర్పవత్*-. ఇచ్చట “యః 

సాణుః సపురుషః” సాణువుకా 
థా థా 

రణ్యముచే తెలిసికొనునట్లు మిథ్యాపదార్లమును బాధించి అబాధితమెన సత్య 
యం అ యా న్ 

మును (గ్రహించవలెను. 

అందుకుగాను సర్వద్భుశ్యవి వెచనమును (శుతియు 

వలెను. (శుతిమాత-_.[బహ్మ ఒక్క పే సత్యము, తదితరమంతయు నసత్వ 

మని స్పష్టముగ తెలుపుచున్నది. కాని అనుభవములో మాత్రము అందరికిని 

అట్లు కన్గుబడుఏలేదు. ఐనను “శతమాతృ సమా(శుతిః” అను నిశ్చయముతో 

యర్లము మనకే స్ప 
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ఇచ్చయించు పరమలాభ ప్రా పికి గుర్వీ శ్వరాను గహముతోగ్ర్రతుర క కనుభవ 

యుక్తముగ యో దిగువ యంశములను బాగుగ విచారించి నిశ్చయించు 

కొనుట యావశ్యకము. అహమ్, నేను యనునది యెట్టిది, ఇది ఎవరు, 
[ 

లోకమునందు సర్వులు అనగా (పతి ఒక్కరున్ను అహమ్, అహమ్, నేను, 

నేను, అని ఒకే శబ్దమును అందరును వాడుకొనుచున్నారు. దీనికి కారణ మేమె 
యా 

యుండును. ఈ అహమ్, అను పదార్హమెగదా ? గేను అని అందరకును 

స్ఫురించుచున్నది. (ప్రతివారికిని నేను అనుదడానియం దే అధిళప్రీతి గలుగు 
జి క్షి జ్య జ అ . య యా చున్నది. ఎందులకిట్ల గుచున్నది. నా సత్యస్వరూపమెట్లిది ; నాకున్నూ 

ఈ |పపసంచమునకున్నూ సంబంధమెట్లిది. ఈ సంసారసుఖదుఃఖము లిసెందుకు 
ఇదు, 

గలుగుచున్నవి. ఇట్లు గలుగుచున్న సుఖము, నిలబడుటలేదే-__కొది 
ne) (®) 

కాలమే యుండి సుఖన్యానంత రము దుఃఖము, దుఃఖన్యానంతరము కించిత్ 

సుఖము గలుగుచున్నదిగొని యీ సుఖము నిత్యముగా నిలబడుబలేదు. (పతి 
౬ జై య వారికిని యీ అహము అను ఇను యనునది తన మసస్స్యరూపముగాను, 



క 

బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

ఇదమ్ అనునదంతయు దృళ్యస్వరూపముగాను అనగా (ప్రపంచరూపముగను 

స్ఫురించుచున్నది. (పతివారికిని యీ తన మనస్సు, దృశ్యము గాక 

మరేమియు కనుబడుటలేదు. నాకున్నూ యీ దృశ్యమునకున్నూగల సంబంధ 

మెట్టిది. ఇప్పుడు నాకు గలుగుచున్న సంసార దుఃకానుభవమంతయు 

సృవమా ? అవాస్తవమా? దా_స్తవమైనయెడలపోదుగదా ? శాస్త్రము 

సత్యమై॥ (వానివలె అనుభవింసబడుచున్నవి. ఇట్టిదియ అంవరియను భవము 

వీరందరును సరదా కోరునది సుఖముగాని దుఃఖము నెవ్వరుకోరుట _ దు, 

౨యినను సుభానుభవము వెంటన దుఃఖము గలుగుచున్నది. ఇట్లు గలుగు 
చున్న సుఖము మనోనిష్టమా = లేక వివ విష నిష్టముగా నున్నదా ? అనగా 

యీ సుఖము వా సవముగ యనుభవింపబడు వ స్తుయందు వున్నదా ? లేక 

అనుభవించెడు నా మనస్సునం దున్నదా? ఈ సుఖము సత్యముగా అనుభ 

వింపబడు దృ శ్యపదార్థమందు యున్న్నయెడల యట్టి సుఖము మార్పుజిందక 

యుండవలెను. కాని యనుభవమునందు యెట్టి వ వ స్తువునందును నిత్యసుఖము 

కనుబడుటలేదు. కాని యున్నది వ స్తు సముదాయ సంపుటియైన దృశ్య 

మున్నూ, నాయొక్క మనస్సున్నూ తప్ప తదితరమేమియు లేదు. ఇందు 

కోటిలోనిది. కాన యీ సుఖము నా మనోనిష్టమె 

నదిగానె యుండవలెను. ఈ మనస్సు నన్ను విడచి యుండని కాలములో 
గూడ యీ సుఖము సిలచియుంచుటలెదు. అట్లుగాక యూ నామనసు సదా 

చర్వితచర్వణవ_స్త్వనుభవములతొ సుఖస్యానంత ము దుఃఖమును, దుఃఖ 
ఖ్ న లో a a రా అ ఎండకు మ అ ఇట్ చ న్న లూ! ఉగ్ నెస్టసింత రము ౨౦౬ఆత సుఖమును గలుగ బయుచుస్త దిగాని కెవల సుఖరూప 

పై లో Pd Ca ఇ” న్న జి ముగ నితమె యుండుటలదు. ఈ నామనసు దుఃఖమిశీతముగాని కవల 
“౦ 

కష సుఖమును నన్ననుభవింపజేయుటలేదు. దీనికి కారణము నేను పొరబడుట 
'శ్రాంతియుతుడనగుట) గా గనుబడుచున్నది. ఇట్లి భాం-ని నివరించు 

లు మ 
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కొనుట యెట్లు ? శాస్త్రము దుఃఖమి(శ్రితముగాని కేవల సుఖస్వరూపమున్న 

దనియు, యట్టిది నా స్వరూపమేననియు తెలుపుచున్నది. కాన ముముక్షువై న 

వాడు యట్టి నిత , నిరతిశయమైన తన స్వస్వరూపమును, మనోవి వేకముచే 

యత్నించి సాధింతునను నిశ్నయముతో పైన నిరూపించిన సంశయాంశ 

ఇ*ములనన్నిటిని (శ్యత్యు క నుభవమున నిశ్చయించి నిస్సంశయముగ 

తెలుసుకొనుట యావశ్యకము. 

జగత్సరూప నిరూపణ 

ధిక ల్పిత మెన స్వపష్నమునకు న్మిదయెట్లా _ “యమో, అ పె యీ సర్వ 

దృశ్యమునకున్ను అజ్ఞానమా(శ్రయముగ కనబడుచున్నది. స్వవ్నజా గ్రద్ద 

శలకు స్వకాలనత -త్వము సమానము. ఇది అందరి అనుభనములోనున్న దే. 

ఆయా అవజ్ఞానంతరమందు రెండును కనబడుటలేదు. జా(గద్దకశ స్వప్నమున 

కెట్లు వతియోగియో, అ న్రె జ్ఞానదళ యో సర్జద్భ శకము అనగా జా(గత్స్య్ణ 

ప్నములకు (ప్రతియోగియని యెరుగవలెను. ఈ స్వప్నానుభవము (పతి 

వారికిని ఆహం పదార్థములో అనగా _ తనయందు మాత్రమె కలుగు 

చున్నది. బాహ్యుమున కనబడుటలేదు. ఐనను యీ (ప్రపంచములో తనచె 

బాహ్యామందు చూడ బడు పదార్హములందుగూడ ఈయనుభవము కలుగు 

చున్నది. ఎట్లనగా _ ఈ కాలములో అందరకున్ను శబ్దచలనచిత దర్శన 

ములు అనుభవములో నున్నవె. సర్వజనులున్ను ఈ (పదర నముల జూచి 

యానందము నొందుచున్నారు. కాని దీని వా _స్రవమును విచారించిన యెడల 

ఆ ప్రదర్శనశాలలో నెదుటనున్న సుమారు దశపద చతుర్యసమగు నిర లే 
తొంబరము తప్ప ఆటనాడువారుగాని మాటలాడువారుగాని లేరనుమాట వసి 

పిల్లి లకు గూడ తెలిసిన విషయమే. ఈ శ్వేతపటము కదలుటగానీ, ఆడుట 

గాని, మాటలాడుటగాని ఏమియుజేయక _నిశ్చలముగ నొక్కచోటనే 
2 
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యుండును. ఎన్ని దృశ్యములు కనబడినను ఆశక్వేతాంబర నిర్మలమునందే కన 

బడుచున్నవిగాని దానిని విడచి కనబడుఏకు శక్యముకాదు ఎందు చెతననగా- 

ఆ నిశ్చల నిర్మలపటమే అధిష్లానము. కనబడునదంతయు అధ్య స్తముగాన 

దానిని విడచి కనబడవు, ఈ నిర ల శ్వేతపటమే సాక్షిస్థాసీయము. దీనినే 

పంచదశికారులు నాటక దీప (ప్రకరణమందు ఇట్లు నిరూపించిరి: 

శో॥ స్వస్తాన సంస్లితోదీపః సర్వతోభాసయేద కథా | 
౧౧ రు డ్ 

సిరసాయీ తథాసాక్షీ బహిర ర_న్లః (పకాశయేత్ ॥ 
ధు ఈ 

దీసము ఉన్న చోటనేయుండి అన్నిచోట్లను (ప్రకాశము నిచ్చునట్లు స్థిరముగా 

నుండు సాకి లోపలను బయటను (పకా కాశింపజేయును. 

ఆ కాలమునందున్నవి నాటకశాలలె గనుక శాలలోని దీపమునే సాక్ష్య 

పమానముగ నిరూపించిరి. కాని ఇప్పుడు దిపస్టానీయము నిర ల శ్వేతాంబర 

ముగా తెలిసికొనవలెను. ఈ విషయములు అందరికిస్నీ తెలిసినవే. ఐనను 

ధనవ్యయ [ప్రయాసలతో ఇట్టి తాత్కాలిక అనిత్యానందమును బహుజనులు 

కోరి పొందుచున్నారు. ఇదియే అజ్ఞానమువల్ల కలుగుచున్న తాత్కాలిక విష 

యానందము. ఆచటనున్న సత్యవ స్తువేమన, శ్వేత నిరల చతుర[ సాకార 

పటము, దాని యం దెట్టి వికారములునులేవు. ఐనను పగలుకూడ అజ్ఞాన 

సాసీయమెన చీక టిని సంపాదించి ఆశ్వేతపటమునందు వికారములను కలుగ 

ర్చి తా ba సుఖమును సంపాదించుచు? న్నారు. నిర్మల మెన 

యీ శ్వేతపటమే (ప్రత్యగాత్మ స్థానీయము, దీనిమీడ చికటియున్నగాని 

బొమ్మలు కనబడుటలేదు. కచ (ప్రదర్శనములు బాహ్యమునుండి రిఫెక్టర్ 

యంత్రముద్వారా అనగా - అంతఃకరణ ద్వారా ఆశ్వేతపటమునందు పడు 

నట్టు చెసి యాసందించుచున్నాము. ఈ చలన చిత్రములలో కనబడు సమస్త 

పదార్థములు వ్యవహారయోగ మైసవి కావృగద : ఆభాసమా[తములె గనుక 

వీనివలన గలుగు సుఖముగూడ ఆభాసమనక తప్పదు. ఇ'క్తే యీ సర్వ శరీర 

ములలో నున్న సత్యవను వెన (ప్రత్యగాత్మ స్వరూపమందు అజ్ఞానమను 
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చీకటిని మనము (భాంతిచే కల్పించి దానియందు విషయములను, చలన 

చితములను సంస్కార వాసనాబలముచే కలుగ జేసికొని సుఖదుఃకాదులను 

పొందుచున్నాము. ఇదియంతయు చీకటియున్నప్పుడే సంభవించునుగాని, 

(ప్రకాశ స్థితి (జ్ఞానదశలో సంభవించుటకు వీలులేదు. ఇంకను ఈ కనబడు 

చలన చితములయొక్క. అపరిమిత దృశ్యమంతయు, అనగా _ ఆకాశ 

సము[ద భూమండలాదులు . అధిష్టానమైన యీ యొక్క. నిర ల "శ్వేత 

పటమునందె కలుగుచున్నవిగాని, తద్చిన్నముగ, అనగా - నిర లపటమును 

డచి యే చలనచ్విత్రమున్ను కలుగుటలేదు. ఇమే యీ సర్వదృశ్యమున్ను ర 

ఏకాధిష్టానమైన (ప్రత్యగాత్మయం దె కలుగుచున్నదిగాని దానిని విడచిగాని, 
తద్భిన్నముగగాని కలుగుటలేదు. ఇస్తే తోలుటొమ, లాటలో నాటికలోని పాత్ర 

లన్నియు (ప్రకాశము అధిష్టానము గాగల శ్వేతాంబర పటమందు చూపబడుట 

అందరకు తెలిసినదే. ఇందు తనే యీ సర్వదృ శకము 'శ్రాంతిజ భిన్న న్న 

ముగ నానాకారముగ భాసించుచున్నను దీనికి అధిష్టానమైన సత్య స్వరూపము 

నిర్మల శస్వేతపటమువంటి స్వపకాళ ఏకాధిష్టానము, అచలము, వికారరహితము 

మాత్రమే అయియున్నది. చలనాది వికారములన్నియు చి తమునందే కలుగు 

చున్నవిగాని యీ శ్వేతాంబరమును కొంచెమైనను స్పృశింపవు. ఇదిన్నీ అంద 

రికి తెలిసిన విషయమె. 

కనుక మనకు గలుగు సర్వ దుఃఖాది వికారములు దృశ్యమందున్నవి 

గాని, దృశ్యాధిషానమెన (బహ యందు లేవని నిశ్చయముతో (గహించ 
© యా 

వలెను. చలనచి(త (ప్రదర్శనశాలలో నెల్లప్పుడును చ్నితములు మారుచుండును 
య 

గాని, ఎప్పటికిని ఈ శ్వేతాంబరపటమునకు మార్పులేదు. ఇ'ప్లే సర్వవికార 

ములు నుపాధులకేగాని, వీటికి అధిష్టాన మైన (బహ సీవికారములంటవు. 

ఆయన అసంగుడు, నిర్వికారుడు అని “అనంగోహ్యాయం పురుషః” అను 

శతి తెలుపుచున్నది. అనగా - నిర ల శ్వేతపటము (బ్రహ్మస్థానీయము, దీని 

మీద చీకటియను అజ్ఞానము, రి ఫెక్లర్ అను ఆభాసుడు నున్నప్పుడే ఈ చిత్ర 
దః ౧౧లు 

వికారములు, సుఖదుఃఖములు కనబడును గాని, ఈ చీకటివంటి యజ్ఞానమును 
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త జించిన యెడల ఈ సర్వదృుశ్యము సత్యస్వరూపమైన (ప్రత్యగాత్మగా సదా 

గోచరించుచుండును. ఇస్తే చలనచి(త శాలయందు దీప్మపకౌాశమువలన 

వ్యవహారసత్య మైన శ్వేతాంబర పటము మాత్రము కనబడుచుండును. 

అద ల ఒర చి | ఒర ఈ దృష్టాన్వము వలన సీ దృళ్యమిథ్యాత్వమును (గ్రహించి సత్యమును 
(గహించుబ జ్ఞానము. 

ఇచట మరియొక విషయమును (గ్రహించవలెను. ఈచలన చత 

(పదర్శనమునందు (పేక్షకులలోనున్న పసిబాలుడు ఆ తెరమీద కనబడు 

విధ్యంసములు, యుద్ధాదులు, అగ్నిజ్వాలలు మొదలగువానిని చూచి భయ 

పడును. అప్పుడు దగ్గరనున్న తల్లీ నాయనా ! అవి నిజమైనవికావు, భయపడ 

వద్దు, అక్క-డనున్నదిశ్వేతాంబర పటముగాని వేరేమియు లేదని చెప్పి 

యోదార్చును. చెప్పినది తల్లి కావున పసిబాలుడు నమి భయపడక శాంత 

చిత్తుడై వానిని చూచును. తరువాత ఆనందమును గూడ పొందును. ఇకే 
మనకు దృశ -మంతయున్ను అజ్ఞానముచత భయహేతువుగనున్నదిగాని, 

యీ కల్పిత దృశ్యస్వరూపముయొక్క అయథార్థతను గుర్తించి దాని 

అధిష్టాన సత్యస్వరూపజ్ఞానము కలిగిన నీ భయమెంత  మా(త్రమునుండదు. 

నిత సుఖము గోచరించును. ఆనందము ల ౦చును. దీనినే (శుతి___“ఆనన్లం 

బహ్మణోవిద్వాన్ న 'భితికుతశ్చన”ొ అనగా _ ఆనందరూపమైన (బహ 

తానని తెలిసికొన్న పురుషునకు చేనివల్లనుంచియు భయము కలుగదని చెప్పు 

చున్నది. అనగా _ భయకారణములేదు గనుక భయముండుటకు వీలులేదు, 

“ద్వితీ యా దై భయంభవతి” “ఏక మేవాద్వితీయం (బహ ” అని (శతి 

వాక్యములు తెలుపుచున్నవి. కనుక క్లానకాలములో ఈ జగత్తు భాసించదు. 

భా సించినను దానివల్ల జ్ఞాని, అజ్ఞానిలా గున దుఃఖ'క్తే శములను పొందడు, 

స్వస్నదృ్చుశ్యవత్. దీనినే_“ఇచంవిశ్వం స్వహ్నేం(ద్ర జాలసదృశమ్-ఈ జగత్తు 

స్వప్నము, ఇం(దశాలములతో సమానమైనది' “భా న్తిమాత్రమిదంవిశ్వమ్- 

ఈ (పపంచము (భ్రమయె” “దీ ర్రస్వస్నమిదంవిశ్వమ్ - ఈ పపంచము 

చాలకాలము వరకు నుండు స్వప్నము" “విశ్ణం (బహ్మణికల్పిత మి_- 
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(ప్రపంచము (బహ యందు కల్పితము" అని పూర్వాచార్యుల వచనములు 

చాటుచున్నవి. 

ఈ వచనములనుబట్టియూ సర్వదృశ్యము (జగ క్తు) బహ యందు 

కల్చితమెనదిగాని, వేరుకాదు అని తెలియుచున్నందున ఈ సర్వదృుశ్యము, 

అనగా [ప్రపంచము దీని స్వభావ స్వరూపములను గురించి విచారించి యిది 

యీ విధముగ నెట్లు భాసించుచున్నదో విచారింతము. 

మనలకు చి త్తవిభమముచెత, అనగా అనాద్యవిద చేత ఆకాశము 

నందుతోచు నగరము (అనగా చితవర్హ ముల్ఫుతో నాకాశమున శెట్టి సంబం 

ధము లేనియటుల, ఈ సర్వదృ శరము (బహ యందు ఆయనతో నెట్టి సంబం 

ధమునూ లేకనే తోచుచున్నది. ఇది (భాంతి. ఇట్టి (భాంతినే___ 

శో నామరూపాదయోయ్మత కల్పితాళ్చ్ని త్త విిభమాత్ । 

వ్యోమ్నీవనగరం య త్త్మదృహ తత్త్వ మసి్యధువమ్॥ 

అని శంకర భగవత్పాదులు తెలుపుచున్నారు. ఇట్లు ఈ అధిషానమైెన 

(బహ యు, అధ్య _స్తమైన సర్వద్భశ్యమును మనలకు ఐదు అంశములుగ 

వీజగతు భాసించుచున్నది. ఎట్ల న-__ 
వాలి గా 

శో అస్సి భాత్మిపియం రూపం నామచే త్యం శపంచక మ్। 

ఆద్య్మత్రయం (బహ రూపం జగ్మదూపం తతోద్వయమ్॥ 

అను వచనము చొప్పున (ప్రతిదిన్నీ వ స్తువుకలశ _కలదను౭ెలి--దానియందు 
(-శి-వ స్తువు పేద-_వ స్తువు దానము అను ఐదంశములతో ఈ (ప్రపంచము 
భాసించుచున్న ది. ఇందు లోగడ మనము విపులముగా వివేచనజేసి నామరూప 

ములు కల్పితములని నిశృయించియుంటిమి. ఈ నామరూపములు రెండును 

దృశ కల్పిత పదార్ధములు. శేషించిన అ_స్తి_భాతి_(పియత్యములను మూడం శ 

ములును పర(బహ్మా లక్షణములు. ఇట్లి (బహ్మ జగ తంతయు పరిపూరుడె __ 
రు అణాసో £9 ౦. 

పకా శరూపముతో_కదలికభేక వృక్షములాగున నున్నాడని [శుతి.___ 
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“యనస్మాత్సరం నా పరమ స్త్రి కించిద్యస్మాన్నా ణీయో నజ్యాయో౬ స్తికశ్చిత్। 
అద నాపి అన అవి. ఎన అల్ల అన 9 వీ అగ వృక్ష ఇవస్తట్ట్ దివి తిష్టతే్యేక _స్తే నెదం పూర్ణం పురుషణ సర్వమ్॥ 

అని చెప్పుచున్నది. కాన జిజ్ఞాసువు అభ్యాసకాలములో కల్పితములగు 

రండంశములను త్యజించి, వా_స్తవికములగు మూడం శములను (గహించి 

అనుసంధానము చేయవలసియున్నది. ఇట్టి అనుసంధానమున (క్రింది యుదా 

హరణము లుపకరించును.__ 

రజ్జువునందు సర్ప(భ్రాంతిచె కలుగుచున్న సర్పనామము, సర్పాకారము 

రెండును కల్పితములుగదా ! ఈ రెండం శములు కలదియే సర్వదృశ్యము. 

దినిని కల్పితమను జ్ఞానముతో త్యజించి, శేషించిన మూడు లక్షణములను, 

అనగా అ స్తి_భాతి-| పియత్వములుగల తన స్వరూపము నొక సంవిత్ స్ఫటిక 

మహాశిలలాగున తలచి, లా శబ్దరూపముచె అచలత్వమును అనీ యనియు, 

యమహా సంవిత్ శబ్దరూపముచే పరిపూర్ణ త్వమును అట్టిదగుటచే (వీతియును, 

న్భ్రబోక శబ్దరూపముచే నిర ల (ప్రకాశమును అందుచే భాతి యనియు అనుసం 

ధించుచు, తన స్వరూపమిట్టిదనియు, తను అధిష్టానమనియు, తాయ దే 

నామరూపాత్యక మైన ఈ దృశ్యము కల్పికమై అధ్య _స్తముగా నున్నదనియు 

(గహణముచే సిద్దాన్త దార్హ్యమును అనుసంధాన సౌలభ్యము పొందనగు 

చున్నది. 

మానవున కెట్లుచూచిననూ అనగా (శ్రుతి పరమతాత్పరక్యమునుబట్టి గాని, 
దృశ్యాసుభవములను బట్టిగాని, నిత్యసుఖము అద్వైత సిద్దాంత జ్ఞాగమువల్ల 

గాని కలుగదు అద్వి య (బహ తత్వమును నెరుంగని వాగందరునూ 

ధ్రా -తులేయగుదుకు అట్టి అవివేకులకు తిహికాముష్మిక సుఖములందుగూడ 
సుఖములేదు జన రాహిత్యమన్ననో మొద టపేలేదని గట్టిగా చెప్పవచ్చును. 
దై్వితజ్ఞానుడు విద్యాధనాదులచెత ఉత్తమాధమ భావములుగల సుఖము 

పొందుచున్న విషయము వ్యావహారిక వాస్తవమైననూ దానివల్ల చిత్తవిశాంతి 

రూపమై: ప్రయోజనము కనబడుఏలేదు -ఏలననగా. స్వప్నద్భృశ్యములో 
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లో 

రాజ్యముచేసిననూ, కమెత్తిననూ మేలుకొనినతరువాత కలగాంచినవానికీ 

రాజ్యముచేసితినన్న సుఖముగాని, భిక్షమె త్తితిన్న దుఃఖముగాని కలుగుట 

లేదు. ఇది సర్వజనానుభవమే. కనుక మిథ్యయగుచున్నట్టి యిట్టి 

వు త్తమాధమ దృశ్యభావములను విద్వాంసులు పాటింపరు. 

మోక్షేచ్చకలవారు. వివిధ శా స్తవాదములకో వృధాకాలకేపములు 
చేయక సర్వదా ఉపనిషద్దమ్యమగు అద్వి య బహ్మ తత్వమును బాగుగ 

విచారణచేసి అట్టిది తన అపరోక్షస్వరూపముగా తెలిసికొని యనుభవింప 

నభ్యసించుటయే ముముక్షు కర్తవ్యము. జీవేశ్వరుల స్వరూపమును దృశ్య 

మిథ్యాత్వమును విచారించుట (బహ, స్వరూపానుభవమున గాని మరి వేరు 

(పయోజనము లేదు. అదై తసిద్దాంతము వేశ్వరుల నిరువురనే నిత్యులని 

యొప్పదు (బహ త్వమొక్కటియే పరమార్థ స్వరూపమగును ఇట్టి అది - 

యత్వమును తెలుపుటకే వేశ్వుర వాదము, జీవానుభవము ననుసరించి 

బోధకుగాను శాస్త్రము కల్పన చేసినదియే కాని వాస్తవమున ద్వి య 

పదార్గమనుశది "శే. లేదు. అవిద్యయోగా తనకా శ్రయమైన వ స్తుపును 

మోహింపజేయునది ఇట్టి మాయచేతి మా _వుడు (భ్రా.తియుతుడై నీవు .కు 

క_ర్హృత్వాది ధర్మములునూ, ఈశ్వరునకు సర్వజ్ఞత్వాది విభూతులను పారమా 

రికమని తలంచుచున్నాడు. ఇది విపరీత జ్ఞానము, (భ్రాంతి ఇట్టి భాంతి 

నివ ర్రించుటకే శాస్త్రము తత్త్వం పదార్దవి వేచనచేసి శిష్యునకు "ఏక తము 

బోధించుచున్న ది. కాని వ, ఈశ్వర, దృశ్యములు మూడును సత్యముగా 

నున్నవను నిరూపణ సిద్దాంతములయ=దు శా_స్తముగకు పరమ తాక్చ“ము 
కాదు. ఇట్టి విపరీతమైన దై పతజ్ఞానము నివర్తించుబకొరకే శా కా సము శిష్య 

బోధకుగాను అనేకవిధముల బోధించుచున్న ది. 

సర్వత్రా శక్తి, శ_క్రిమత్తులయందు బేధమును అబేధమునుగూడ కన 
బడుచున్నవి. కాన వాటిని భేదమనుటకునూ, బేధము కావనుఏకునూగూడ 
సీలులేదు. కాని అట్టిది అవినాసం బంధమై ఒకగాటిగానే తెలియబడుచున్నది. 
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ఇదియే అనిర్వచనీయము. ఆ పరమాత్మయందు మాయగూడ నిమ్రేయుండి 

జగత్కల్పన చూపుచున్న దేకాని విచారించి తెలిసికున్నయెడల నీమాయ 

లేనిచే యగుచున్నది. ఇదియంతయూ లోగడ మాయాస్వరూస నిరూపణ 

యందు విపులముగా వివరించియుంటిమి. జగత్యారణమును నిరూపింపదలచి 

యోగనిష్టులగు బుషులు పరమాత్మయందు శ_క్రిరూపసముననున్నట్ట మాయను 

తెలిసికొని యిటి మాయచేతనే యీ జీవ భాంతియూ, యీ సర్వదృశమూ 
శు టు వూ! (అ 

జగద్వివ_ర్రకారణమెన పర(బహా ము నిత్యము, సర్వవ్యాపకము, పరి 

పూర్ణము అద్వి యమని వేదము చెప్పుచున్నది. ఆవర్షబహ్మ మెప్పు డెప్పుడు 

మాయాశ క్రిచేత జగ్యదూపమై కనబడునో నప్పుడెల్ల నది మాయాశక్రియే 

నని ఎరుగవలయును. 

శో ఫల పత లతా పుష్ప శాఖా విటప మూలవాన్ ! 

నను జే యథావృక్షః తథెదం (బహ ణిస్టిత మి॥ 

ఫల కుసుమాదులతో కూడిన మహావృక్షము విత్తునందు తెలియబడక 

యున్నట్లు యీ జగత్తు (బహ్మమునం దున్నదని ెలిసికొనమని (రామ 

చంద్రునికి వశిష్టలువారు తెలుపుచున్నారు. వుల అనాదివాసనా సంస్కారము 

లనుబట్టి భూమియందు నాటబడిన విత్తనములు ఆయా దెశ కాలములననుస 

రించి మొక్కలు మొలుచునట్టు యీ మాయా (వభావముచే ఆ _బహ్మము 

నందే మొదట మనస్సు, బంధమోక్షములు, (పపంచకల్సన [కమకరమముగా 

దృఢమగుచున్నవి కాని యీ కనబడు (ప్రపంచస్థితి వా_స్తవముకాదు దీనిని 

నిరూపించుటకు యోగవాశిష్టమున _ రామచం[ద్రమూ్తికి వళిష్టులు వారు 

యొక కథను చెప్పిరి. అది యేదన : 

ఓ రామా ! రాజకుమారులను దాది ఎత్తుకొని యొక యిం పై నక థను 

జెప్పెను, శ్లాఘసియములగు బాహులుగల యో బాలుడా; ఒక యూరిళో 



జగత్స్వరూప నిరూపణ 2 

ముగ్గురు రాజకుమారులున్నారు. ఆ ముగ్గురిలో నిద్దణు పుట్టనేలేదు. ఒక డై లే 

గర్భములోనే లేడు. అట్టి ముగ్గురు అసలేలేని పట్టణములో మహాధర్మాత్యుదై 
యున్నారు. సద్భావములుగలిగిన యా రాజప్పుత్రులు తమ శూన్యపట్టణము 

నుండి బయలుదేజిపోవుచు, ఆకాశమునందు పండ్ల కోగూడిన వృక్షములను 

చూచిరి. ఆ రాజపుత్రులు ముగ్గురును ఆ భవిష్యన్నగరమునందు వేటాడుచు 

సుఖముగా నుండిరి. ఇట్లు దాదిచే చెప్పబడిన కథ నా పసిబాలుడు ఆలోచన 

లేని బుద్దిగలవాడగుటచే నిజమని నమె ను. ఓ (రామా ; ఈ సంసార 

రచన కల్ల నిజముల యాలోచనలేనివారికి, బాలునికి పై కథయందువలిె 

నమ కమును కలిగించును. 

ప్రపంచమనునది అజ్ఞాన పరిణామము. (తాటీయందుతోచు సర్పమును 

బోలె దీనికి నజ్ఞానముకంచె న్నమగు స్వరూపములేదు, (భాంతియున్నంత 

కాలమే రజ్జువుయందు సర్పము కానవచ్చును. కావున నజ్ఞానము స్వయముగ 

సర్పరూపమున బరిణమించి యా సర్పమును తాటిపై నెట్లారోపించుచున్నదొ 

అ'పై యిచటగూడ మాయ యను నజ్ఞా నము (మూలప్రకృతి) [ప్రపంచ రూప 

మున బరిణమించి దానిని పరమేశ్వరుని యందారోపించుచున్నది. అనగా 

మానవుడు అజ్ఞానము వలన (తాటిని సర్పముగ దలంచిన ప్రై అవిద్యా(పతిబింబ 

మగు "వుడు యీ కల్పిత బేధ న్నభిన్నమగు జగత్స్యరూపమును అబేధ 

అద్వి యమైన (దహ యందు (ప్రపంచముగ చూచుచున్నాడు. ఇదియే 

జగత్సషరూపము. వసంచ మనాదియగుటచే ననేక కల్పములయందు 

సమానమగు (క్రమములు జీవులచే ననుభవింపబడియుండెను. కావున నా 

సంస్కారముల ననుసరించి (ప్రపంచ[భాంతియూ, నేక(క్రమముస కలుగు 

చున్నదిఇదంతయునూ భాంతియందు క్రమముగాని మరి వేరేమియూ 

కాదు. 

ఇట్లు మాయాకార్యమె కనబడుచున్న (ప్రపంచమును జ్ఞానరూపమున 

నివర్హింపజియుటకు ఘటాదుల కుపాదానమైన మృత్తుఏ సత్యము. ఘటము 
fi 



బప సన్తాన దర 2 (బహ్మవిద్యానుసన్దా దర్పణం 

సత్యముకాదని [గహించుటయే కార్యునివృ త్తికి (పపంచ మిథ్యాత్వజ్ఞా నము 

నకు సాధనము. ఇదియే నివృత్తి యనంబడును. అయిననూ పూర్తిగా 

వస్తుప్ర -తి లేకపోవుట యనునది, నిరుపాధిక (భ్రమ స్టలముననేగాని యిట్టి 

ఘటాది సోపాధిక స్థలములలో నక్క-రలేదు. అద్వి య ఆనంద స్వరూపు 

డై న (బహ్మముకం కె నితరమంతయూ మిథ్యయను రూఢి జ్ఞ నానుభవములు 

గలిగిన అదియే పరమపురుషార్థమగు మోక్షమని అదై ్వతసిద్ధాంతము. 

సారాంశ మేమనగా ఈ సర్వదృశ్య దై గత మిథ్యాత్వజ్ఞానమునూ నామరూపా 

దుల యనృతత్వమునూ ఎంతెంత దృఢముగా (గహింపబడునో అంతంతగా 
(బహ్మనాక్షెత్కారసుఖము కలుగుచుండును. ఇదియే ఈ జగత్చ రూప 

మిథ్యాత్వ జ్ఞానమువల్ల కలుగు పరమలాభము. ఇదియే వను. క్రి సుఖము. 

జగదుత్సత్తి వినాశ నిరూపణ 

అదై్వైతసిద్ధాన్తము పరమార్థతః (పపంచోత్ప త్తి తీ నాశముల నొప్పదు. 

ఏలయన -- _శుతివచనము ఏక మేవాద్వి యం[బహ్మ” “చేహనానాస్తికించన” 
అని అన్వయవ్యతిరేకములతో ఉన్నది. (బహ యొక్కటియేగాని, తదితర 

మంతయు నెంతమా(త్రము లేనిదేయని చెప్పుచున్నది. ఉన్న పదార్థము 
ఒక్క-టియే యెనప్పుడు ఆయొక్క- దానికినీ నాశ మొప్పినయెడల సర్వశూన్యమై 

'అద్వ్వైతసిద్దాన్నము శూన్యవాదమగును. ఉత్పత్తిని జఒప్పుదమన్నను 

యజ్ఞన్యం తన్న శం ోజాతస మరణం(ధువమ్” అనగా ఉత్పన్నమైన (ప్రతి 

పదార్థమునకున్ను నాశము తప్పదని వచనములు తెలుపుచున్నవి కాని. 

“అహ కు ఇట్టి యుత్పత్తి దెనినుంచిని చెప్పియుండలేదు. “జాతస్య 

మరణం (ధువం" అనువచ నమును బట్టి ఉత్పత్సిగల యేవస్తువై. నను నాశము 

కావలసియున్నది. ఇట్టి అసత్సదార్జము లోనుండి సత్సదార్హమై న (బహ 

_ కలుగట యసంభవముగద: దీనినే (వతి " 'కథమసతస్సజ్ఞాయేత” అని నిషేధిం 
చుచున్నది. ఐనను తక్కి-నపదార్థములవలె ఈ [బహ కూడ అస _త్తె 



జగదుత్పతి, వినాశ. నిరూపణ. వి, 
అలన 

యనకూడదా యని శంకించిన, అట్లనుటకు వీలులేదు. (శ్రుతి 'సదేవసో 

మ్యేద మగ ఆశీత్” తసా ద్వాఏతస్మాదాత. న ఆకా శస్సంభూతః" సోఒకొా 

మయత ” తత్సృష్ట్వా, త దెవాను (పావిశకి”' ఈ సృష్టికి మొదటనున్నది 

సత్సదార్థ మొక్కటియే యనియు, అట్టి సత్సదార్థమైన (బహ (ఆత) 

నుండే ఆకాశాదులుదృవించినవనియు , ఆయన స్వసంకల్పముచే వానిని 

సృజించి తానందులో (పవేశించెననియు చెప్పు శుతివాక ములను బట్టి అసత్తున 

కిట్టి సామర్ధ కముండదని ని సయించవలసియున్నది. కనుక సృష్టికి పూర్వము 

సత్పదార్థ మొక్క-టియె యున్నదనిన్నీ, _ అట్టి పదార్థమె యీసర్వద్వశ్య 

మునకు అధిషానమైనదనిన్నీ నిశ్న్చయించవలెను. ఇట్లు నిశ్చయించిన 

యడల ఒక్క-టియైన ఆసత్తు (బహ లోనుండి సర్వద్భ శ్యములెట్లువచ్చినవని 

తెలిసికొనవలసియున్నది. ఈ సర్వదృశ్యము అనగా. (ప్రపంచము కార్యము. 

ఏకార్యమైనను కారణములేని దె కలుగుటకు వీలులేదు. కనుకనే అద్వైత సిద్ధాన్హ 

మందు కార్యకారణములుక ఏతములుగాని భిన్న న్నములుగాలేవు. కనుక నిట్లు 

కనబడుదృశ మయశథార్థము. అయథార్థమనగా కల్పిత మేగద ! ఇట్టి కల్పితము 

లెన్నియుగ్నును వ్యవహా:మునకు (గాహ్యములే ఇట్టి కల్పిత దృశ్యచిత్ర 

నానాత్వములకు కారణము (భ్రాంతి, అనాది అవిద్యయయనిన్నీ, అట్టిది 

అజ్ఞానమువల్ల నే కలుగుచున్నదనిన్నీ వీటికిగల కార్యకారణ నిరూపణమంతయు 

జ్ఞాననిరూపణ (పకరణమందు విమర్శజేసి సర్వదా ఒక్క-టియైన ఆ 

(బహ్మ , అను సద్వస్తువునందె (వివర్శకారణముచ్చే ఈ సర్వద్భృళ్యము 

(భాంతి కల్పిత మె (పకాశించుచున్నదని నిశ్చయించి యున్నాము. (భాంతి 

య*గా అసత జ్ఞానము సత్యమైన ఒకపదార్థమును, దాని సత్య స్వరూపము 

దెలియక మరియొకటియని గహించుట. ఇట్టియనుభవమునకు దృష్టాన్తము 

ముఖ్యముగ రజ్ఞావునందు సర్చ (భ్రాంతి కలుగుచుండు పే. ఇ-పై సత్యాధిష్టా 

నమెన |బ్రహ్మాయందు మనకు సర్వదృశ ము (భాంతిచె కనబడుచున్నది. 

గాని సత్యముగా లేదు, కౌని.. కనబడుచున్న దె: అందరివల్ల ను అను భవింప 

బడుచున్న దే? అనుశంక కలుగును. ౦దుచేతనే' ఈ సర్వదృళ -ములు 
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కో అసత్క్మల్పం మృషాప్రాయం స్వప్నతుల్యం (భమోదితమి! 
ఉం 

న్ా 

జగత్సర్వమితికజ్షయం పండితై స్త త్త్వదర్శి 811 
జ? 

అను వచనముచే మిధ్యాభూతమని శంకరభగవత్సాదులు తెలుపుచు, 

ల్లో (థాంతిమా్య(త్ర మిదం విద్వన్ ! విశ్వం[బహ్మణికల్పిత మ్; 

విద్ది యసా. త్స యంవిశ్వం (బ బహ్మాకజ్ఞా నేనబాధ్యతె॥ 

అనియూచెప్పుచున్నారు. కనుక ఈ దృశ్యజగమంతయు (థా ౦తి కల్పిత మని 

నిశ్చితముగదః ఇట్లు (భ్రాంతికల్చితములగు పదార్థములకు నాశనములేదు. 

నివృ_త్తిమా(త్రమే. 'నిరధిష్టాన బ్రాం తికలుగుటకు వీలులేదు. (భాంతియున్నచోట 

నెల్లి అధిభ్టానాధ్యస్త ములు రెండును నుండవలయును. ఇందు సదా 

అధిష్టానము సత్యముగాను, అధ్యస్త్త ము అసత్యముగానుండును. కనుక 

బ్రాంతిస్టలములనెల్లను అధ్యి; వ్రైనసత్య జ్ఞానము అధ-స స్తృమును భాధించును. 

ఇట్లు భాధింపబడు అధ్యస్త శ్యమునే మిధ్యయం దురు. ఇట్టి చోట్ల 

అధిషానసత్య పడారజానముచే అధ్యస్లమెన అసత్యమద్భుశ్యమై అధి షానము 
© ధు డం 

శేషించును. 

ఈ యవిద్యా(భాంతి నాశములు సత్యవస్తు జానమువల నే కలుగును ' 
—_ జః యం 

గాని, అన్యధా కలుగుటకు ఏీలులేదు. దీనినే... 

శ్లో॥ _నహిస్నానశళతెనాపి రజ్జుసర్ప (భ్రమోనృణామ్। 

భయకంప పదో యాతి వినావస్తు విమర్శనమ్॥ 

అనగా--వ స్తువిమర్శనము జేయని దే శత సంఖ్యాకములగు స్నానములను చేసి 

నను రజ్జుసర్ప(భ్రాంతి తొలగదు. 

ల్లో నిత్యాజ్ఞానస్య విచ్చి త్తి తిః సమ ;క్ జ్ఞానేన సిధ్యతి। 

సమ్యక్ జ్ఞానం పదార్థస్య విచారెణై వ నాన్యథా॥ 

అనగా--మి థ్యాజ్ఞాననాశము సమ్యక్ జ్ఞా నమువలన గలుగును. సమ్యక్ జ్ఞానము 

పదార్థ విమర- చేతనే కలుగునుగాని, వేరువిధముగ గలుగదు అని శంకర 
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డక్సాదులు తెలుపుచున్నారు. ఇట్టి వా _స్తవావా _స్తవికములు జ్ఞానాజ్ఞానముల 

యొక్క. భేదముచే కలుగుచున్న విగాని సత్య వస్తువునం దెట్టిమార్చును కలు 

గుట లేదు. మనము (ఛాంతిచే సర్పమునుజూచి భయకంపాదుల నొంది 
నప్పుడు అచటనున్నది వా _స్తవముగ రజ్జువేగద ! దీప పకాశముచే నిది 
సర్పముకాదని తెలిసికొ న్నకాలములోగూడ ఆ రజ్జువు ఈష త్రై నను మార్చు 

జెందక యథాస్వరూపముగ నచటనెయుండును. ఇవే యీ సర్వదృశ్యము 
లను మనముచూచి దుఃఖముల ననుభవించునపుడును, అధిష్టాన సమ్యక్ 
జానము నూ ఈ + (బహ నిత మె, నిర్వికారమై స్వ(ుకౌశ 

తన స్వస్వరూపముగ 'స్వాసుభవమును సంపాదించుకొనవలసి యున్నది. 
ఇటి జశానసంపహదనానుభవమును పొందుటకే (బహ విద్యానుసంధానమును 
నిరంతరము ఫల లపర్య నము అభ్యసెంచుటావ శ్యకము. ఇట్లు చేయుటకు ఈ 
క్ఞానమనునది కేవల ఇం[దియముల సిద్ధించదు. కాని సాధుసంగమ సచ్చాస్త్ర 
ములవల్ల సద్వ్య_త్తిని సంపాదించిన సాధించవచ్చును. ఇట్ట జ్ఞానమునక 
సద్వృ_త్తియే శరణ్యముగాని వేరులేదు. అందుకుగాను సర విధ ములచేతను 

పొందుట సుసాధ్యము. ఇది చిరకాలము సత్క-ర్మానుక్టానము జేసి “నర్వీశ్వ 
రానుగహములను సంపాదించినగాని కలుగదు. ఈ వృత్తి తినిగురించియే___ 

ల్ (బహ్మణ్య జ్ఞాననాశాయ వ _త్తివ్యా ప్రి ర'పేక్షతే। 

స్వయం స్పురణరూపత్వాన్నా ధాన ఉపపద్య తె॥ 

అకాన నాశముకొరకు (బహ్మయందు న్ఫ త్రివ్యా పి యుండవలెను. (బహ దః 
Ce) == 

స్ఫురణ రూపమగుటచే అచట చె తః స్యపతిఫల మక్క-_రలేదు, చ్ (అ) 
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అనగా--విచారమువలన గలుగు బోధము ఇచ్చలేకపోవుట మా(త్రముచే, తన 
పనిని చేయుట మానదు. తన పుట్టుకమా(త్రముచేతనే సంసారమందలి 

సత్యత్వబుద్ధిని దహించును అని విద్యారణ్యముని చెప్పుచున్నారు. ఇదం 

అను నీ [పపంచమంతకును సత్యాధిష్టానమును (గహించినటుల అహం-నెను 

అను (పత్యయములోగూడ సత్యాధిష్టానమును (గహించవలసి యున్నది. 

ఇందుకు విచారణ ఆవశ్యకము. 

బహ్మ వద్వావశ్ళ “కతా నిరూపణ 
_ ఇ 

సర్వజీవులు కోరునది సుఖమైనను (్రాంతిజ్ఞానముచే పర్యవసానముగ 

సుఖమునకు బదులు దుఃఖముసే పొ పొందుచున్నారు. సార్వభౌముడుదగ్గిరనుండి 

సామాన్యునివరకు ఎంత విషయబఐశ్వర్య సంపన్నుడైననూ వారివారి 

అనుభవమును అడిగినయెడల దుఃఖరహితముగా నేను స సర్వదా కేవలసుఖమునే 

అనుభవించుచున్నానని ఒక్క త_త్త్వజ్ఞానితప్ప మరియెన్నడును చెప్పజాలడు. 

ఒక వేళ ఎవరై న చెప్పినను అది అవివేకము, అజ్ఞానముతో చెప్పినదేగాని 

వా_స్తవము కాజాలదు. ఎలనన ఇం(ద్రియ(ప్రత్యక మెన్నటికిని పరమార్థ 

సత్యము కానేరదు. ఇం[దియములచే (గహింపబడునది వ్యావహారిక కమేగాని 

వ్ పారమార్థికము కాదు. అ ద్వైత సిద్ధాంతమందు సత్య మొక్క-టియేగాని రెండు 

లేవు. ఉండుటకు వీలులేదు. గాన యీ వ్యవహార పరమార్థ సత్యజ్ఞానము 

లతో ఒక్కటియె పరమార్హ సత్యమగునుగాని రెండు కావు. కాన మన శాస్త్ర 

జ్ఞా నమునుబట్టి అనుభవము చేతనూ లోగడ విపులముగా చేసిన విచారణను 

బటియు ఒక్క_టియే పరమార సత మెనదనిస్సి వ్యవహారము కల్పితమూ 
న్ చు ద అ ఐల 

ఆభాసమనిస్నీ నిక్నయించితిమిగాన ఇపుడు సర్వులకు సహజముగా కలుగు 

చున్న జ్ఞానము వ్యవహారా నృ నఃపాతియైన జ్ఞానములోనిది అగుచున్నది. మనలకు 
జ్ సూలబుదా? జై క్ట న కలుగుచున్న జానము “అనత్యామైనదని (గహించి ల _స్తవజ్ఞాన 
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మును [గ్రహించుటకు సూక్ష. బుద్ధి అనగా సంస్కృత మనస్సును ఆ(శయించి 

యా థార్జ $మును తెలుసుకొనవలయును. 

లోకములోగూడ పదార్థ యథార్థజ్ఞానము వల్ల సుఖము, అయథార్డ 

జ్ఞానమువల్ల దుఃఖము కలుగుచున్న విషయము అందరికిన్ని అనుభవసిద్ద మే. 

కాన పదార్థ యా థార్భ్ కజ్ఞానమును సుఖముకొరకు సంపాదించవలసియునన్న ది. 

ఆ సుఖము ఎట్టిది ? మనము సుఖమనుకొన్నదియె సుఖమా ? లేక వాస్తవ 

సుఖస్వరూపము మరొకటి యున్నదా ? యని విమరి-ంచవలయును. |శుతి 

“ఆనందో[బహ ” అని ఆ సుఖము [బహ యే అని చెప్పుచున్నది. అట్టి 

(బహ్మాను తెలిసికొన్నవాడు ఆ సుఖస్వరూపుడై న (బహ యె యగుననియు 

“బహ మిద్బహై వ భవతి అని శుతిమాత చెప్పుచున్నది. 

(ప్రతి వుడును తెలిసియో, తెలియకయో కోరుచున్న వాస్తవ సుఖ 

స్వరూపమును మనలకు ఒక్క (శుతిమాతతప్ప మరి యెవ్యరున్నూ చెప్పుట 

లేదు. ఆ [శుతినే అనుసరించి మనము పూర్ణ ఫలమును పొందవలయునుగాని 

వేరుమాగ్గము లేదు. దీనినే “నాన్యఃపన్థావిద క తెజయనాయ- అని (శ్రుతి 

వాక్యము. (ధువపరచుచున్నది. ఇంకనూ “*సర్వంఖల్విదం బహ్మా అని 

వాక్యము _దృశ్యమంతయూ (బహ య అనిచెప్పి "తత్త్వమసి" అను 

వాక్యముచే ఆ (బహ నీవే అనియు తెలుపుచున్నది. ఇదియెట్టుయని మనము 
(గహించవలయును. ఇట్లు చెప్పునటువంటి (కుతి “మాతగ్రాణాంశతం శుతిః” 

అని చెప్పిన (ప్రకారముగ నూరుతల్లుల పెట్టుగాన అది అసత్యమును చెప్పదు 

గదా: కాన దాని ఆశ్రయించి వులు తమ తరణోపాయమును (గహించ 

వలయును. ఈ వాక్యముల (సామాణ్యములను మనము ఈ |క్రిందివిధమున 

గ్రహించవలయును. ఎట్ల నగా, మన అనుభవములో ఒకడైన ' సూర్యుడు 
వివిధ ప్రదేశములలో పరిమిత పరిమాణమైన బింబాకారముతో (గహింపబడు 
చున్ననూ ఆ పరిమితాకారమునువదలి ఆయన ఒక్కడే అనిన్నీ మనము 
నివసించు భూగోళముకన్ననూ అనేకరెట్లు పెద్దవాడనిన్నీ ఎట్లు (గ్రహించు 

als 
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చున్నామో, అదేవిధముగ (శ్రుతి “సర్వఖల్విదం [బహ ' అని చెప్పునప్పుడు 

ఈ నామరూపాత కమైన సర్వదృశ్యమును విడచి తదధిష్ఞానమైన (బహ్మ 

రూపమును సత్యజ్ఞానానన్త అక్షణములతో (గ్రహించవలయును. అ్లే 

“త త్వమసి" అన్నుళుతి చెప్పినప్పుడు, మనలకు అహం అను (ప్ర తిలో గోచ 

రించు పరిమితాకార విశిష్షదేహమును, జడస్వరూపమైన అంతఃకరణమును, 
నేనుకానని త్యజించి చెప్పినట్లు ఆ (బహ. యే నేను అని -అనుకొనవలయును. 

అప్పుడు తన వా_స్తవస్వరూపము తన అనుభవమునకు వచ్చును. కాల్మత్రయ 

అవస్టాాతయాబాధితముగ గోచరించు అహం నేను ఆ పదార్ధమెనని నిశ్చ 

యించుకొనవలెను. ఇట్టి నిశృయమును పొందినపిదప తన సత స్వరూప 

మెట్టిదై  యుండవలయునని విచారించుకొని తన స్వరూపము దృశ 

రహితాఖండ పరిపూర్ణ జద్దచ్చె తన్యమే కాని వేరుకాదు అని బోధ 

పడగలదు. ఆ వా స్తవ స్వరూపమును అవిద్యాబలముచే [గహించలేక 

దుఃఖమి(శ్రిత మెన వి షయసుఖమునే సుఖమని అనుభవించుచున్నాము. కాని 

ఇది సుఖముకాక సుథాభాసము. ఆ స్వరూపసుఖము ఎటువంటిదని అడుగగా 

అట్టిసుఖము నిరుపమానమై అవాజా నస గోచరమగుటచే చెప్పుటకు వీలు 

లేదు అని శెలిసికొనవలయును. దీనినే “యతోవాచో నివ ర్తనే అప్రాహ్య 

మనసాసహ” అనుుకుతి తెలుపుచున్నది. పసిబాలుడొకడు, పంచదార మధు 
రముగా యుండునని చెప్పగా .పి అనగా ఏమిటి ? అని అడుగును. అప్పుడు 

తల్లి కొంచెము చక్కెరను వాని నోటిలోవేసి చూపును. బాలుడు అది చాల 
మధురముగా యున్నదని మాధుర్యన్వరూపమను అనుభవముచే | గహించి 
ఎట్లు తెలుసుకొనునో అస్రే యీ (బహ సుఖముగూడ అనుభవముచేతనే తెలియ 
బడునుగాని అన్యధాకాదు. కాన ఇట్టి స్వరూపసుఖమును స్వానుభవమువల్ల నె 

గహించవలయును. ఈ (గహణమునకు సతత (బహ్మోానుసంధానము ఫల 

పర్యంత మావశ్యకము. 

అదె దై త సిద్ధాంత మందు ఈ జగ_త్తంతయు మాయాకార్యము. వ 

తము కల్పితము. "శీవుడు జగదంతఃబా .. ఇట్టి మాయాకార్య, కల్పితము 



బహ విద్యావశ్యకత నిరూపణ 

లచే పొందబడుచున్న  వదృళా నుభవములు సత్య మెట్ల గును. మాయా 

కార్యములన్నియు మాయయే కావలయునుగదా అనగా అవా_స్తవములు. దీనిని 
గురించి మాయాస్వరూప (ప్రకరణమందు విపులముగా నిరూపించియుంటిమి. 

(గంథవి స్తర మగునను తలంపుచే యిచట తిరిగి విమరి"ంచుటలేదు. సత 

మన్ననూ, యథార్హమన్నను, వా_స్తవమన్నను ఒక్కటియే. (ప్రపంచ వ వహా 

రములందుగూడ మానవులు య థార్జజ్ఞానము అనగా వా_స్తవజ్ఞానము { rue 

or Correct nowe e వల్ల లాభమును సుఖమును అసత అవా _స్తవ 

జ్ఞానము _aseor incorrect nowe 6) వల్ల నష్టమును దుఃఖ 

మును పొందుచున్నవిషయ మందరకును తెలిసినదే. ఈ |బ్రహ్మావిద యనగా 

త _త్త్వవిద్య. త _త్త్వవిద్యయనగా వా_స్తవమును తెలుపు జ్ఞానము. కనుక 

మానవుని .వితవా_స్తవతను తెలియగోరు వతి: వుసకున్నూ ఈ [బహ 
విద్య యనునది యావళ కమగుచున్నది. 

య 

ఇదిగాకను ఈ (బ్రహ విద్యను రహస్యవిద - యనియు, గుహా విద్య 
యనియుగూడ గీతాచార్యుడై న భగవంతుడు “రహస్యం హే తదుత్తమం”. 
ఈ విద్య రహస మెనదియూ ఉ తమమెనదనిన్నీ యింకనూ “ఇతిగుహ్య 

రా ఆవాజ్ వూ 

తమం శాస్త్ర మిదము కంమయాఒనఘ”, ఈరీతిగా రహస్యమగు శాస్త్ర 
అణాల 

మంతయు నీకు తెలిపితినని అర్జ్హనునకు తెలిపియున్నారు. రహస్యమనగా 
అందరకును తెలియబడునది కాదనియూ, అతిభ దముగా రక్షించుకోవలసిన 

దనియు అర్థమగుచున్నది. ఇంకనూ ఒక వస్తువయొక్కగాని, స్టితియొక్క- 

గాని మర ము విప్పిచెప్పునదిగూడ రహాస్యమనబడును. సహజముగా ఈ 

వత్వము, జన. ములు, వాటి యనుభవములు అనాది అవిద్యచే జీవులకు 

కలుగుచూ (భ్రమింప జేయబడుచున్నవి. ఇట్టి అవిద్యను "వుడు పోగొట్టుకొన 

నంతవరకు ఈ దృశ సంసారదుఃములను చర్వితచర్వణముగా పొందు 

చుండును. ఈ అనాది అవిద్యా (భ్రాంతిజ్ఞానము, ఒక్కావిద్యచెగాని నశించదు. 
మానవులకు కలుగుచున్న యీ అనాది అవిద్యా(భ్రాంతిస్టితిని తొలగించు విద్య 

యొక్క-టియే. ..ఇది జనసామాన్యమునకు " “తెలియదు గనుక రహస్యము. 
8 



ళం క సనొన . గ బహ విద్యానుసస్టాన దర్భణం 

ఇట్టి విద -యే (బహ విద-. ఇది' సర్వజీవులవల్ల నూ పొంద శఠఃము గాక 

నిత్యానిత్య వివేకముగలిగిన వులవల్ల నే పొందబడును. ఇట్టి నిత్యానిత 

వివేకము కలుగు అవకాశము ఒక్క మానవజన్న కుతప్ప తదితర జన్మలందు 

యీ వివేకశ_క్తికలుగదు. ఇట్టి మానవజన ములలోగూడ ఎంతో పూర్వపుణ 

సుకృత వునికిగాని యీ నితా క్యానిత్య వివేకమనునది కలుగదు ఇటి జానము 

కలిగినగాస వుడు [బహ విద్యాసాధనమునకై ననూ అ ముఖుడు కాడు ఈ 

(బహ. విద్య యిట్టి మహిమకలది గనుకనే దీనిని రహస్య విద్యయనిన్నీ 

వునికి పరమ (_శేయోదాయక మైనదనిన్నీ భగవంతుడు తెలుపుచున్నాడు. 

అయిననూ జనసామాన్యులకునూ కొంతమంది మేధావంతులకునూ కూడ 
యిట్టవిద్య యావశ్యకమా యని తోచును. కాని యీ విద్యావళ్యక త వివేక 

జిజ్ఞాసువులకు మా(త్రమే తోచును. అట్టి వివేకజిజ్ఞాస యెట్లుండవలెననిన;_ 

2, ఎవడను ? ఎట్టివాడను ? నాకు యీజన వచ్చుటకు కారణమేమి! 

విధిగా నే నెందుకు మరణించవలెయును ? నేను మరణించిన పిదప ఏమగు 

దును ? నేను విధిగా ఉచ్చ, నీచ, ఆతినీచ, యుపాధులను పొందుచూ జన్మ 
పరంపరలు పొందుచుండుట ఎంతకాలము ? నాజీవితకాలమైననూ అల్బముగా 
నుండి పరాధీనముగానే యున్నదే. నే ననుకొనుచున్న నా స్వేచ్చా 
స్వతంత్రతలు ఆభాసగానే యున్నవి కాని వాస్తవముగా కనబడుటలేదు. 

ఏలనన నేను తలంచినంతకాలము జీవించియుండుటకాని, నావి యనుకొను 

విత్త, కళ్ళత, పుత, కే తాదులను నా - వితకాల మంతమగునంతవర కై ననూ 

నిలుపుకొనలేకపోవుచు, ఎట్లున్నవట్లు విడిచి విధిగా ఎప్పుడో నే ననుకొను 
నా దెహమునుగూడ విడిచిపెట్టి పోవుచున్నానే, దీనికి కారణమేమి? విత 
కాలములోగూడ చాలాకాలము సుఖముకానిదానిని సుఖముగ భావించుతూ 

సుఖమను రూపమున దుఃఖమునే పొందుచుంటిచే. ఎందులకి 

చున్నది * దీనికి అనుభవయుదాహరణములు చాలాగలవు. [కైయ 

పముచేత క్రేశదుఃఖకరములై ననూ మనోథావనచే వాటిని సుఖమని తలచి 
అనుభవించుచున్నాడు. ఇట్టి సుఖము (భ్రాంతిగాక వాస్తవ మెట్ల గును 2 



ఎహా.విదా శే"ష-ము 

ఇట్టిదానిని నివృ త్తిచేసుకుని నేను ఎప్పటికినీ (శాశ్వతముగా సుఖ 

ముగా యుండు మార్గము యున్నదా ? అట్టిది ఏది? అని వివేకము గలిగి 

నప్పుడు ఈ (బహ. విద్య యనునది అట్టి ముముకు వునకు ఆవళ్యకమై 

"పెన్నిధివంటిదిగ నుండును నిత్యసుఖము కావలెననికోరు వునకు ఈ 

(బహ విద్యతప్ప వేరు శరణ ములేదు. ఈ (బహ జ్ఞానము దాని మహిమచే 

వునికి ఇహమందు వారివారి (ప్రారబ్దకర నుబట్టి అనుభవసుఖానుభూతిని, 

పరమందు స్వస్వరూప సుఖ(ప్రా ప్రిని కలుగజేయును కాన ఈ విద - జీవునికి 

ఇహపరసుఖసాధన మగుచున్నది. కనుకనే దీనిని గీతాచార్యుడై న భగవంతుడు 

(బహ విద్యయనియు, మోకోపాయమనియుగూడ చెప్పుచున్నారు. 

జ్య ప. 

బ్రహ్మవిద్యా శె a / "ష్ట్యము 

సర్వశాస్త్రములకన్నను ఈ [బహ విద నుతెలుపు వేదా న్తశాస్ర్రము 

పరమోత్కష్టమెన నదని విద్వాంసులందరిచేతను [గహింపబడుచున్నది. రాజ 

విద్యాధ్యాయములో నిరూపించిన రాజవిద్య యిదియే. ఇది అనుభవళాస్త్రము. 

అనగా ఇతర శాస్త్రములవలె ఇది అంగముగాక అంగి యగుచున్నది. తక్కిన 

షట్ఫాస్తాందులును ఈ శాస్త్రరాజమునకు అంగములే యగుచున్నవి. ఏలనన 

ఈ శాస్త్మ్రపయోజన పర్యవసానము స్వానుభవములోనే ముఖ్యముగాని 

తదితర్భ్బప్రయాజనములు గౌణానుషంగికములు. ఈ వేదాన్త, త _క్వ్వశాత్రము 

లను రెంటిని ఈషద్భిన్నములనుగా (గహాంచినను వేదా _న్లకాస్ర పయోజ జనము 

త_త్వనిరూపణమేగాన త_క్త్వ, చేదా_న్తశాస్త్రములు ఐక్యము (అవినాభావము) 

గలవి యగుచున్నవి. తత్త్వమనగా యథార్హము. అట్టి యథార్థ జాన 

స్వరూపము (పతివారికిన్నీ స్వస్వరూపమె యగుచున్నది. ఇట్టివారి స్వస్వరూప 

మును (భాంతియుతుడైన వుడు మరచి సంసారదుఃఖమును బీ పొందుచున్నాడు. 

గనుక తద్దుఃఖ నివారణోపాయమును శాస్త్రము కారుణ్యముతో బోధించు 



అ లే జక బహ విద్యానుసన్థాన దర్పణం 

చున్నది. ఈ బోధయే [బహ విద్య---దీనిని పొందుటకే (బహ విద్యాను 
సంధానమును నిరంతరము అవగతిపర్యంతము ఆచరించవలసియున్న దని 

పూర్వాచార్యుల వచనములు, (శుతిస్మృతులు ఘాషించుచున్నవి. ఇది 

యంతయు స్వసుఖృపా ప్తికేగాని, అన్యులకు కాదు. ఈ స్వసుఖము అనా-ను 

భవమువల్ల కలుగునదికాదు. స్వానుభవముచేత నె కలుగునుగాని, కేవల శాస్త్ర 

పొండిత ౪ముచే పొందదగినది కాదని. 

లో అనుభూతింవినామూడో వృథా(బహా ణీ మోద జే। 

(పతిబింబితశాఖా గ ఫలాస్వాదన మోదవత్॥ 

అనగా అనుభవములేని మూర్జుడు జలాదులయందు ప్రతిబింబించిన కొమ్మల 
చివరనున్న ఫలములనుండి ఆస్వాదసుఖము ననుభవించినట్లు మిథ్యయెన 

ఉం యై 

బహో స్వాదముచే తృ ప్రిపడుచున్నాడని శంకరభవత్సాదులు చెప్పుచున్నారు. 
గాన ఈ మనన, నిరూపణ, (బహ విద్యానుసంధానములు కేవల పఠనముల 
నల్ల పూర్తి ప్రయోజనకారులు కాజాలవు. లౌకికవిషయ (గహణములాగున 

ఈ (బహ. విద్య ఇం దియ్యగ్రాహ్యాము కాదు. షష్టేన్షియమైన సంస్కృత 
మనస్సుచే నొకసారి (గహించిననూ ఆ గహణము ఫలకారి కాజాలదు, 

ఎందుచేతననగా ఈ యవిద్య అనాదిగా మనలను ఆ శయించుకొనియున్నది. 
దీనిని వెళ్ళగొట్టుట బహుకష్షసాధ్యము. దీర్భ ప్రబలరోగము అల్బ చికిత్స 

అల్బ్పకాలములకు పోనటుల ఈ జగత్సత్యత్వ భాంతి అనాద్యవిద్యా కల్పితము 
గనుక ఈ యవిద - సంతతానుసంధాన నిరంతరదీక్ష సతతాభ్యాసములతోగాని 

నివ _ర్తించదు. ఈ దృశ్య భాంతి కుపాదానమైన అజ్ఞానము నశించినగాని 

జగత్సత్యత్వ(భ్రాంతి నివ్నర్తించదు. ఈ యజ్ఞానము నశించుటకు అధిష్టాన 
సాక్షత్కారమే కావలయును, ఎట్లన సర్చ(థభ్రాంతికి అధిష్టానమైన రజ్జువును 
చూచినప్పుడుగదా మనలకు సర్ప్మభ్రాంతి భయములు నశించును. అ'ప్లే 
pen ఈ దృళ్యదుఃనాదులు కగ్గవలెనన్న ఈ దృశ్యాధంానమైన (బహ. 
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శో (భాంతిమా(క్రమిదంవిద్వన్ విశ్వం (బ్రహ ణికల్పితమ్। 

విదియసా త్వయంవిశ్వం [బహ. జ్ఞానేన బాధ శే॥ 
థి నో ప కస 

శో కు క్రిజానాద్యథారూస్యం రజుజ్తానాద -థోరగః। 
ట్ల జ కః 

తథాధిష్ఞాన త దృహ. క్ఞానాద్వి శ్వం నదృుళ తే! 

శో అధిష్లానాదర్శనత ఏవ విశ్వభమస్పతామ్। 
గ థె 

తసి న్దృషే జగ్మద్భా ని రూరాదేవ పలాయతే॥ 
టె ది 

అని శంకరభగవత్సాదుల వచనములు పైన నిరూపించిన యర్హమునే చెప్పు 
చున్నవి. ఒక్క బహ జ్ఞానమువల్ల తప్ప దృశ్యమును బాధించుటకు వీలు 

కాదు. ఎందుక నగా_సర్బ|భాంతికి రజ్జువు అధిష్టాన మైనట్లు మనలకు ఈ 

దృశ (భ్రాంతి (బ్రహో ధిష్టానమునందే కలుగుచున్నది. అధిష్టానజ్ఞానము 

కలిగినగాని అధ్య_స్తము నివర్సింపదు అనగా మిథ్యాత్వబుద్ధి కలుగదు. 

ఇట్టి మిధ్యాత్వబుద్ధి రజ్జుసర్న దృష్టాన్తమందు తేలికగా కలుగవచ్చును, 
ఎందుచేతననగా___అచట సర్పమున కధిష్టానమైన రజ్జువు ఇం[దియ[గాహ్య 

మైన వ్యావహారిక సత ము గాన దానిని (ప్రకాశాదుల సహాయముచే సులభ 

ముగా (గహించవచ్చును. ఈ దృశా -ధిస్థానమైన బహ ఇంద్రియ గహణా 

తమై పారమార్థిక సత్యవన్తువుగనుక దానిని తేలికగా (గ్రహించలేక ఈ 
దృశ్య(భాంతి అనాది జన్మపరంపరగా వచ్చుచున్నది. ఈ దృశా ధిష్టానమైన 

(బ్రహ్మ అమూ_ర్తముగూడనై యున్నది. గాన దీనిని దీర్ణకాలాభ్యాసమువల్ల 
గలిగిన అనుభవమువల్ల నే గహించవచ్చునుగాని కేవల శబ్ద శవణ పఠన 
ములచె వ్యావహారిక సాధనములతో పొందజాలము. అందుచేతనే ఈ బహ 
విద్యాసం పదాయమందు అనుభవాభ్యాసములకు [ప్రాధాన్యము నిచ్చియున్నారు. 

ఈ ఎహ వస్తువు స్వానుభవమువల్ల నే పొందవలసినదిగాని, అన్య థాసిద్ధించు 

నది కాదు. ఇట్టి (బహ వస్తువు లక్షణరహితమైనను మన అనుభవములోనున్న 

తల్ల క్షణములను ఉపలక్షణములుగా (గహించి “ఏకమేవాద్వి యం అను 

మొదలగు వాక -ముల నా శయించి అన్వయవ తిరేక వివేచనానుసంధానము 
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లను ఇయవలయును. ఇందుకొరక జగదురువులి న శంకరభగవత్యాదులు 

ఇట్ అనుసంధాన వాక ములను, శోబ్బ్దములను వివేకచూ డామణి, ఉపదడెశ 

నో 
ళ్ 

ఆ - యు 

ములను బాగుగా మనోగోచరముచెసుకొని అన్యచి త్తులుగాక ఆ 

ఉహ తానేనని [ప్రీతినిశృాయములతో (ప్రతిబంధ నివృత్తిపర్యంతము అనగా 
ఫలావగతిపర్యంతము మనన నిదిధ సనాదులను చేయుచుండిన తదనుభవ 
లాభము తస్పక కలుగును, ఇందుచేతనే ఈ [బహ ౨వ - అనుభవవేవ్య 

మౌ_.హ ౨థాళౌస్త్ర స్టన్ ప్తి కించ ..॥ 

అనగా కొంచమైననూ చిత్తసంస్కారము గలవారలకు ఈ వేదాంతశాస్ర్రము 

మౌఢ్యమును బోగొట్టునట్లు మరియొకశాస్త్ర మేదియును చేయలేదు అనగా 

ఆని భగవత్స రూపుడై న వళిష్షులవారే చెప్పుచున్నారుగావున-- 

రు (పతిమాగవునకున్నూ యీ వేదాంతకా శా స్త్రజ్ఞానము అమృతము 

వంటివె నిక్య నితిశయ సుఖప్రా ప్తికి యింతకన్న వేరు సాధనలేదు ఇది 
పరమ (శేయోడాయకము. 

(బహ విధా నుసంథానమునకు_ వెదపమాణమును శిరసావహించిన 

ఆదైషతశాస్త మే ఆధారము. స పామాణిక, సయుక్తిక, సూక్ష బుద్దితో 
(గ్రహించిన దీనికన్న ఇహపర పత సుఖసాధన క పెద్ధాన్ష న మితరమేదియును 



వివేకులకు గోచరించుటలేదు ఇది అతిగం -ర, సాహస, పరమోత్కృష్ట 

సిదా నము ఇట్టి అద్వైతసిద్ధాంతము వేదమునే పగమాధా“ముగా తీసికొని 
అధై _తమందే దాని తాత్సర్యమును ఉప * మోపసంహారాది షడ్విధ తాత్సర 

లింగములతో నిరూపించి ఫలదశయందు ఈ'వేదములనే “య్మతవేదా అవేదా 

భవ ని” అని చెప్పుచు త్యజించియున్నది. వేదావశ్యకతనుగూడా వదలివేసిన 

ఆస్తిక దగ నములలో ఇగియొ్క-టియేగాని రెంకవదిలేదు అనగా అదై త 

మోక్షగ్వరూపము ఇట్టి స్వతం(త్రమైసగదై పరా పేక్షా: హితమైన సర్వోత్కష్ట 

స్వరూపము. ఇదియే దృళ్యరహిత.__ సర్వాధిష్టాన-- స్వ(ప్రకాశ_ అఖండ-- 

పరిపూర్ణ వై తన్యస్వరూపమై యున్నది. ఇట్టిది అద్వి యము, నిరుప 

మానముగాన ఇట్టి సితిని' నిరూపించుటకు స్వానుభవముతప్ప తదితర 

మేమియూ .దు-ఉండదు ఇట్టి స్వరూపము “ర సరూపానుభవము పల్ల గాని 

ఇతరవిధమున ఇట్టిదియని నిరూపించుటకు ఉపయోగించే పదార్థముండుట 

అసంభవము. కనుకనే అట్టిస్టితి యెట్టిదనిన “యత్ర వేదా అచేదాభపన్ని” 

అని అట్టి స్వస్వరూప మోక్షస్టితిని కలుగజేసి వేదముకూడ లేనిదే యగు 
చున్నది. గనుక ఈ యదై్వైతసిద్ధాంత మొక్క-టియే సర్వోత్క్బృష్ట సర్వ 
స్వతంత్ర అది య సిదాంతమని గహించక తప్పదు. 

(ల భి 

ఆతా) నాత్తాధాన నిరూపణ 
టో ఈ యణ 

వునకు కలి అధ్యాసములు అహం, ఇదం, మమేడం అని మూడు 
విధములుగ పిసిద్దములై యున్నవి. ఇవి ఎట్లు రలుగుచున్నవని తెలిసికొన్న 
గాని అట్టి యధ్యానములను నిర్మూలనము జేయుటకు సులభముగా నుండదు. 
గాన ముముతువునరు వీటి విచారము అత్యావళ్యరమై యున్నది కాని వాటి 
నిచారము నిచట (శుతివార్యాముల ననుసరించి చేయుదుము. 



ప సనాన దరాణం (బహ విద్యాను నాన ఏలి 

“పూర్ణ మదః పూర్ణ మిదం పూర్ణాత్సూర్హ ముదచ్య తే, పూర్ణస్య 

మాదాయ పూర్ణమే వావశిష కే” అని ఒక (శ్రుతి, అది (బహ పూ 

ఈ సర్వదృ శ్యము పూర్ణము, పూర్ణ మువల్లి నే యీ జగత్తు పరిపూర్ణ మై 

యున్నది, ఈ పూర్ణము పూర్ణమునుండియే వచ్చినది, చివరకు పూర్ణ మే 

మిగులునని చెప్పుచున్నది. “*ఏకమేవాద్వి యం” అని ఇంకొక [ళుతి 
వాక్యము. అది (బహ _అద్వితీయమైనదని చెప్పుచున్నది. “అహం 

(బహ. సి" అని మరియొక వాక్యము. అది అహం అను నేను [బహను 
అని చెప్పుచున్నది. కాని ఈ అహం అను (ప్ర తిలో గోచరించువ స్తువు 

పూర్ణ మై అద్వి యమై ఉండవలయునుగాని సద్వి యమై యుండుటకు వీలు 

లేదు. కాని సర్వులకు స్ఫురించుచున్న అహం నేను అని కలుగు (ప్రత్యయము 

తనకం'పే 'న్నమైన సర్వమును నిషేధించి తననుమా(త్రము విషయీక 
రించును. ఇలా గుద్తించుబ రెండవపదార్థమున్నప్పుడే దానిని నిషేధించి 
తనను విషయీకరించుబకు శక్యము కాని (శుతి మా(త్రము “నేహనానా స్తీ 
కించన" “*సర్వంఖల్విదం (బహ ” “తత్త్వమసి” అనగా (బహేతర 

మేదియు లేదనిన్ని, అగపడుదృ శ్యమంతయు (బహ యే అనిన్నీ, ఆ [బహ 
సీవే అనియు చెప్పుచున్నది. ఐనను మనలకు భిన్నత్వ ద్వి యత్వములు 

స్ఫురించుచు ప్రతియొక్క వుడు నేను అహం అని తలచుచు భేదమును 
అనుభవించుచున్నాడు (కుతి పామాణ్యమునుబట్టి యీ ద్వి యపదార్థభానము 

(భ్రాంతియనియే చెప్పవలయునుగదా ! ఇట్టి (భ్రాంతి కలుగుటకు కారణమును, 
మనకు కలుగుచున్న అనుభవములను పరి లించుకొని నిశృయింపవలసి 

యున్నది. ఆది యెట్లనగా-- _శుతివాక్యము అ(ప్రమాణమగుటకు సాధ్యము 

లేదు గనుక మన యనుభవమును శుతివాక్యానుగుణముగ అన్వయించ 

వలయును గాని (శ్రుతి వాక మును అ(ప్రమాణము చేయుటకు వీలులేదు. 

కనుక మనలోయున్న (ప్రత్యగాత కే మనలోని అంతఃకరణ సాన్నిధ ము 
వలన వీ రిరువురకు అనో న్యాధా సమని. అనుభవమునుబట్టి కల్పించవలసి 



యున్నది. ఇట్టి యధా-స అనాదిగానున్నది. దానిని తొలగించి మనమే 

(ప్రయత్నముతో ఏకత్వమును సరిపూర్ణత్వమును (గహించవలసి యున్నది. 

అహం నేను అను (పత్యయములో భాసించు న్నత్వ క_ర్హృత్వ భో _క్రృుత్వ 

ములు మనలోనున్న స్వప్రకాశ సాక్షిచై తన్యమైన (ప్రత్యగాత కే అంతః 

కరణ సాన్నిధ్యమువల్ల కల్పితముగా కలుగుచున్నట్లు పూర్వాచార్యులు నిశ్చ 

యించి చెప్పుచున్నారు. కనుక అహం నేను అను (ప్రత -యమును కేవల సాక్షి 

స్వరూపముగా (గ్రహించి జడమైన అంతఃకరణధర. ములై న క_ర్హత్వాదులు 
తనవికావని 'తెలిసికొనవలయును. అప్పుడు తను సాకిమాతుడుగా మిగులును. 

దీనినే 

+ 

ల్ 11 అంత $కరణసంబంధా దవశిష్టేచిదాత నీ। 

అని శంకరభ గవత్సాదులు చెప్పుచున్నారు. 

ఇక యీ (ప్రత గాత. దృశ -వ స్తుసముదాయమువల్ల అంతఃకరణము 

నకు కలుగు ఉపకారాపకారములను తనవిగా(గ్రహించి ఇదినాది మమేదం 

అని తలచుచున్నాడు. కౌని ఈ ఇదం మమేదములు రెండును తన స్వరూప 

మునే (భాంతిచే జగత్తుగా (గహించుచున్నాడు. దీనినిబట్టియే ఇదం, ఇదం, 

ఇది, ఇది, ఇదినేను, ఇదివెండి, ఇది కాడు అని సర్వవిషయములయందును 

తన స్వరూపమైన అధిష్టానమును స రించుచు దానియందు (భ్రాంతిని పొందు 

చున్నాడు. ఇట్ట (భాంతిని తొలగించుకొని తన సత్యస్వరూపమును యథార్థ 

ముగా (గహిొంచి దానిని అనుభవించుటయే ముముక్షువునకు ఆవళ్యకమై 

యున్నది. ఇదియే మోక్షస్వరూపము. ఐనను ఇది అనుకొన్నంత సులభ 

ముగా ఫొందబడునది కాదు. ఏలనన ఈ అనాది అవిద్యా కౌమకర ములు 

“వుని జన పరంపరలో అనువ_రించుచు వీనిని (ఛాంతీయుతునిగా చేయు 

చున్నవి. ఒకానొక సుకృత వునిచే ఇట్టి విచారముచేయబడి స్వస్వరూపము 

(గ్రహింపబడిన దై నను ఇట్టి ఏకత్వ పరిపూర్ణ త్వముల జ్ఞానమందు (పీతి నిశ్చ 

యములు కలుగుటలేదు. ఇట్టి సతినిశ్చాయక్ఞానమును బహుకాలాభా సముచే 
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సర్వదృ భ్యాధ్యిాాన నిదూపణ 

నిచట కలిగినవి. ఇన్నీ మనమనస్సులో యుండినగాని మనకు సర్పజ్తానము 

కలుగదు. సర్పము ఈవిధముగాయుండుసని పూర్వవాసన మనకు యున్నం 

దున అస్టే కనబడుచున్నది. కాని యిది అవా స్త వజ్ఞాసము_అజ్ఞాన ఫలము. 

అజ్ఞాన ఫలమెప్పుడును అవా స్తవికముగాగే యుండును. ఐనను ఈ యజ్ఞానము 
ళో 

అనాదిగా మసలకు జన్మపరంపరలందు వచ్చుచున్నందున ఈ అవిద్యా ప్లా 

న నమువల్ల సంసా) గ్రారమెర్పడి ఆ యొర గాటియైన (బహ వ స్తువును ము 

వాసనానుకూలగ (ప్రపంచదృష్షితో అనేకపవిధములుగ చూచుచున్నాముగాని 

వా సవములో ఆ (బహ్మేతర మేదియునులేదు పూర్వపూర్వవాసనాసంస్కా 

రములు ఉత్తరో త్తరవాసనా సంపర్క్ముములకు "హీతు వగుచున్నవి. అధిష్టాన 

మును విడిచి అధ్య స్తముండుటకు వీలుకాదు. ఎట్ల న---రజ్ఞువు ఎంత 

యున్నదో సర్పము అం తే పకాశించునుగాని, ఎక్కుు.వగాని, తక్కువగాని 

యుండదు ఈ సర్పాధిళ్టాన మై మెన రజ్జుపు కొంత తెలిసి కొంత తెలియర ఉండు 

టకు వీలు- దు. తెలిసిన అంతా తాడుగా తెలియును. లేనిచో అంతయూ 

సర్పముగా తెలియును. ఇక (బహ్మయందు మనలక అజ్ఞానమను అంధ 

కారము. ఈ సర్వ - సపంచము గా ధాసించుచుస్నది. గానీ విచారణ వేసిచూచిన 

ఇందు సత్యమునకు నిలచు పదార్లమేదియును లేదు. అధిస్టానములేర 
అధ్య _స్తము కలుగుటకు వీలులేదు. నిరధిష్టాన మైన ధ్రాంతి కలుగుటకు వీలు 

లేదు. సర్వత్ర ఛాంతిలో అధిష్టానము నత్యముగను, అధ్య స్తము అసత్య 
మైనదిగను ఉండును. ఇది నియమము. శతి మనలన గ“ శ్రాంతిమా 8 

మిదంసర్వం అదై్యైతం బరమార్థతః అని తెలుపుచున్నది. గాన మనలథు 

కనిపించు ఈః సర్వదృశ్యము నరున్ను అధిష్రానముండవలయునుగడా 1 ఇట 

సత్యమైన సర్వాధిష్టాన మేది ? అని నునము' విచారించిన, శుతి “ఐతడాత. 
మిదగ్౦ సర్వం” -__. (సఇదంసర్వం) అని శుతిమాత సిదా నృముజేని 

క్. ఇఒ nt ౮ శ 
మనలకు తెలుపుచున్నది. గాన ఎహ్మయే రూ సల్కద్భ శ్యమునదు 
మనుటలోగాని_ ఈ ; సర్వదృ శ్యము (బహ్మయందు అధ, గము (వివి 

హారి 

అనుభలోగాని ఎంతమా తము సందేహము లేదు. ఈ ఎహ మనకగపడుట 



లేదే యని శంకింప నక్క_రలేదు. లోకమందున్న వస్తువు సత మైనను (పతి 

దిన్నీ మనలకు ఎప్పుడును కనపడవలెనను నియమము లేదు. లోకములో 

ఎన్ని వ్యవహార సత్యవస్తువులున్నను, అవి అన్నియు మనకగపడుట లేదు, 

అగసడక పోవుటకు కారణములనేకములు కలవు. సాధారణముగ శక్తి (ప్రయ 
త్నలోపములని తలంతురుగాని, అట్టి లోపములను ర్చినను కనబడనివి 

చాలా ఉన్నవి. అట్టి వస్తువులను మనము బుద్దిచె ఉన్నవని గ“హించి వ్యవ 

హారము జేయుచున్నాము. వాటి లాభమును పొందుచున్నాము. అస్త ఈ 

సర్వదృశ్య, వాస్తృవత నెరుంగుటకు ఈ (దహ. వస్తువునుగూడ (శుతిపామా 

ణ్యమును సంపాదించి బుద్ది వృతిచేతనే (గహించి అట్టి లాభమును, అనగా 

తనసత్య స్వరూపమును ముముకువై నవాడు పొందవలసి యున్నది. దానికి 

గాను కల్చితమైనను, మనము ఈయంత:ఃకరణవృ _త్తిసాహాయ్యమును (పయత్న 

ముచే సంపాదించవలసి యున్నది లేనిచో మనలను అనాదిగా ఆ(శయించి 

యున్న వాసనా సంస్కారములే సంసార దుఃఖమును కల్పించుచుండును. 

ఈ విషయమును గురించి వాసనా నిరూపణ (పకరణమందు విపులముగా 

విమర్శించి యుంటిమి గాన వాసనానిరూపణములో తెలిపిన విధమున సర్వ 

పయత్నములచే అనగా తత జ్ఞానమును సంపాదించి ఈ దృుశ్యమంతయు 

మిథ్యయని నిశ్చయముగా గ హించిన శేషించునది జ్ఞానమొక్క- టే. ఇదియే 
సత్యము, అనంతమగు సద్వస్తువు, నర్వాధిష్టానము, బహ . ఇట్టి సత్యపదార్థ 

మును తెలుసుకొని అనుభవము పొందిన మహనీయుడు (బహ. స్వరూపుడే 

యగునని “బహ విద్పహై వభవతి అని (కుతి చెప్పుచున్నది. 

అధిప్టానాధ్యస్తములు 

అధ్యస్త్రములు ఎప్పుడునూ అధిష్టానమును విడిచి వేరుగా నుండు 

టకు వీలు _దు. ఇది నియమము. ఇందులో అధిష్టానమెప్పుడును సత మైన 
న 



(బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

షడ్భావవికారములను పొందుచూ ఆంతమగుచునే యున్నది అయిననూ అంద 

రకును తెలిసినదానిలో ఒక్కటి మా|త్రమట్ల్టుగాక సయిలక్షణములకు నిల 

బడుచు సర్వదా గోచరించుచున్నది. అది యేది యనిన అహం, నేను అని 

(పతివారిచేతను అనుభవింప బడుచుస్న దియే ఎవ్వరును యీనేను అను తనను 

ఎరుగననికాని, _తానులేననికాని, చెప్పుట లేదు. చెప్పుటకు వీలులేదు ఇది 

అంతయూ సయుక్రికముగ ఆహం వివేచనయందును సంద్భామునుబట్టి 

యితర నిరూపణలయందుగూడ విపులముగా విమరి-ంచి యుంటిమి కాన 

దానిని గుర్చెరిగి అహం, నేను అను (ప్ర -తి ఇతరదృశ్యపదార్థములవలె గాక 

నేను అను తనను సర్వదా సర్వకాల స ర్వావస్టలయం దును నిత్యముగా జీవుడు 

యనుభవించుచున్నాడు. ఈనేను అను ఒక్క-పడార్హమె సర్వజీవులచేతనూ 

భిన్న భిన్న నామములతో అనుభవింపబడుచున్నది. ఇదిలేని దేశ, కాల, వస్తు, 
వ్ 

ల 

అవస్థలు యెస్వుడును యెక్కడను వుండుటలెదు. అట్టియెడ యీ అహం నేను 

అను దీని స్వభావమెట్టిదియై యుండవలయును. ఈ నేను అనునది ఒక్క 

టియా, భిను భిన్నములా యను విషయమును (శ్రుతి, యుక్తి, అనుభవము 

లతో ఒక్యటియే యని లోగడ నిశ్చయించి యుంటిమి. ఇట్ట ఒక్క-టియైన 

నిత్యపదార్థమునే స సర్వజీవులునూ నేను, నెనను బుద్ధితో పరిచ్చిన్న న్న న్న 

యుపాధులు (గహించి తమ అనుభవములను ఏ హా సొందుచున్నారు. ఇట్టి జ్ఞానాను 

భవములను కల్పితమనియెగడా నిశ్చాయించ వలసియున్నది. ఈ కల్చితము 

సకు అధి వా షానమేదో యొకటి యుండి రవలయును గదా. “సత్రిక్రు డే చితి 

కరా ణి" “అనున్యాయము చొప్పున గొ గోడయుండినగదా చ్నితములు (వాయు 

కు సాధ్యమగును. గోడేలేనిది (వాయబడు చిితము లుండుట యెట్టుసంభ 

వము, అందులో ఒక్యటియైన గోడయందు చిత్రకారుని సామర్హ మునుబట్టి 

అనేక చికములనె నను వాయవచ్చును గడా. ఇన్తై యీ మాయ (అనాది 

అవిదర్ర)గూడ  యొకనిపుణ, చిక్రకారుని వంటిది. ఇదియే ఒక్క-టియెన 

శ రిములసు కల్పన చేయుచున్నది. ఇట్టి 

కల్పనాదృశ్వమే జీవానుభవములకు తాత్మా-లికాధార మగుచున్నది. ఇదియే 
గ్ర ల్స్ (0 oi న్ 
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సంసారాసారతా నీరూపణ 

అవిద్య, అజ్ఞానము. ఇది కల్పితము గనుక వుడు యిట్టి అజ్ఞానమును 

పోగొట్టుకొని వాస్తృవముగ జగదాధిష్థానము తానని తెలుసుకొనినయెడల తన 

యందే అధ్య _స్తమై యిప్పుడు తనకు భా ంతిచే కలుగుచున్న సాంసారిక 

దుఃఖములు తగ్గుచు కాలక్రమేణ తనజ్ఞానదార్హ మునుబట్టి అజ్ఞానము నశించి 

వాస్తవమెన తన అధిషానస్వరూప జ్ఞానము పొందును. ఈ అధిషానమే 
అజ ర నో హా © 

(పత్యగాత గాను, పరమాత గాను, సర్వాత గాను తెలియబడుచు సర్వమును 

తానేయగుచున్నాడు. అప్పుడు యీ దృశ భిన్న న్నుత్వములు : వికారిత్వ 

ములు, మిథ్యయై అహం, నెను అను తాను అద్వి య అఖండ పరిపూర్ణుడుగ 
'శేషించును. ఇదియే అధిష్టాన జ్ఞానము. 

ఇదియే జీవుని వాన వ స్వన్వరూప జ్లానము. ఇటి జానమే ముకి, 
అజాన్ క mg లు 

మోక్షమని తెలియుచున ది, దీనినే. 

శొ॥ అధిషానే పరిజ్తాతే సచ్చిదానంద లక్షణే। గ జః 
స Pad 

(బహై వ సకలం విశ్వం భోక్త ఫఖోగా -ది లక్షణమ్॥ 

ఈ జగ ద్భాంకికి కారణమైన సచ్చిదానందలక్షణములుగల (అహో ధి 

బానమును తెలుసుకొనిన యెడల కర్ర ర ఫత్వాధా సము నశించి అధ్య _స్త సమగు 

యూ సకల దృశ్యమును ఎహ రూపమున తానే యని తెలిసికొనును, అని 

శంకరభగవత్సాదులు తెలుపుచున్నారు 

సంనారాసారతా నిరూపణ 

సంసార మనగా “సం, సర తిసంసారఃి వాస్త వమునుండి (తిప్పునది 

“'మరలించునది) కావున సంసారము అని తెలియుచున్నది. మనకు కలుగు 
చున్న సంనారదుఃఖమంతయును దినినిబట్టియే కలుగుచున్నది. అనగా 

ఈమిథ్యారూపమైన సర్వదృశ ము వాస్తవమని తలచి సంస క్తిని పొందు 
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సంసారాసారతా నీరూసణ 

మెననూ- యుట యావశ్యకమని తోచుచున్నది. గనుక నేను అనుతనకు 
కలుగుచున్న —_ (ప్రతిగృుహస్థుసకున్నూ ఉండు - కుటుంబ స్వరూపము నించుక 

ఏిచారించుదము. 

ఈ లోకమందు (పతి-వుడును వానివాని పా రబ్ది కర ఫలానుభవము 

లకుగాను వారియొక్క- కర ఫలానుభవమునకు తగిన (ప్రదేశములు, కుటుంబ 
ములు, స్థితులలో ఆయాగర్భములయందు జన ములె త్రి, ఆయాఫలములను 
వారి (అనగా ఆయా జీవులయొక్క) పా రద్ద క ర్మఫలాంతమువరకు __ అను 
భవమును పొంది, వారి (ప్రారబ్దఫలము _ రినవెంటనే మరియొక క్షణమైన 
నుండక __ వారి కర ఫలములనుబట్టి మృత్యువును పొందుచుందురు. ఇట్టి అను 

భవములు - ఆయువ్కా_లము, మృత్యువు, ఆయా - వులకర నుబట్టియే 
ముఖ్యముగ నుండునుగాని, అను లకు (అనగా లా భర్హరు భార్య, తండ్రికి 

కుమారుడు, అన్నరు తము. డు, అత్తకు కోడలు, మొదలగు సంబంధము 
లన్నియు వారివారి కర ఫలముననుసరించి ఒకరి కొకరు అన్యులే) ఎంత 
మా_ము సంబంధించినవి కావు. అన్యులు సహాయ పడజాలరు. ఏ వుని 
పారద్ధకర ఫల మా వునిదె యుండగా అన్యుల కెట్ట వచ్చును ? రాదు. అయి 

సను ఆయా వులు వారివారి కర ఫలానుభవముసకు తగిసవారిగర్భమున 
తగినచోట్ల జని ౦తురు. అట్టు జని ౦చువారు వారి రర్మానుభవమునకు వీరి 
గర్భమున జని ంతురుగాని, వారు జన్మించిన తల్లి తం డ్రుల యు__ర్హతకు 

మాతిమె కాదు. ఐనను లొళదృష్టినిబట్టిన్నీ, శాస్త్రదృష్టా గూడ వారితలి 
డండుల తరణోపాయముకు సహాయభూతులగుచున్నారు, ఇదియైనను ఈ 
జన్మించిన జీవుని పా9రబరర నుబట్టి అట్టయపకాశమున్నష్పుడే యగు 

మృతుడగుచున్నాడు. ఇ'పై యీ రోకమందనుభవించు ధససంపత్తు లతోను, 
సుఖదుఃఖములలోను, స్టితిగతులలోను, ౧సకాగుణములలోను చాలవ్యత్యాస 
యులు రసబడుచున్నవి. కాని ఆయా శీవుల ఠర్మివరిపాక సామీప్య సాదృశ్య 
ములనుబట్టి యెచటనై గను తం డికుమారులుగాని, అస్నదమ్ములుగాని, తల్లి 

4 



(బహ విద్యా సస్థాన దర్పణం 

కుమా _ర్తెలుగాని, భారా భర్తలుగాని కాకతా యముగ సమానా నుభవములుగల 

వారై యుండనచ్చునుగాని, అట్టిది వారివారి పాగరబ్ద్బక ర ఫల సాదృశ్యసాప్రీ 

ప ప ములనుబట్టి సంభవించున దెగాని, యోజన లో వీరి సంబం ధబాంధవ్యము 

లనుబట్టి కలుగుచున్న గాదని గట్టిగా తంల 

ఈ వరాశిలో ఆయాజీవుల పొకమునుఐటి టై తదనుకూలమైన 

కుటుంబ పరిస్థితులలో జని ౦చి ఆయాయనుభవములు పి పొంది ఒకరికొకరను 

ముందువనుక వివక్షత క వారివారి (వారద్ధఫలాంతమందు వారువారు మర 

ణించుచుందురు అంతియేగాని వాస్తృవమున జూచిన ఇందులో ఒకరికొకరి 

కర్యానుభవ సంబంధములేమిన్నీ యుండవు. ఐనను సళ (5కి చ్యవహం 

ధగ ము తప్పదు గాన, వారివారి కుటుంబ సితిగతులననుసరించి వారివా 

కుటుంబ సంరక్షణకు (పయత్నించుటావశ్యకము ఐనను అట్టివారి ధససంవా 

దనా విధానమును, ఆశయము నెట్లుండవలెననిన పవ సిష్టభగ వానులు తెలుప 

చున్నారు. 

శో దేశ క్రమేణ ధనమల్బవిగర్హ న తేనాం గసాధుజన మరయ 

మానపూర్వష్। 

తత్సంగమోత్స విషయాద వహేళనేన సమ గ్విచారవిభవేన 
తవాత లాభః॥ 

అనగా _ దేశాచారముననుసరించి అనింద మగువృత్తితో ధనమునా 

రించి, ఆవరపూన్వకముగ సత్చురుషులనాా శయింపుము. సత్సాంగత -ము- 
న ల! 

గల్గిన విషయ వై రాగ -మువల్లను, వేదాన్త విచారమువలను నీకు ఆత; 

కాని జీవులయొక కఠి ఫలములు భిసా ఎభిన్నములుగాను చిత్రవిచి క్ర 

ములుగాను ఉండును. కాని కుటుంబములోని & అత్యంత సన్ని హొతులె ౫ తం ౦డీ 

కుమారులు, థార్యాభర్తలకై నను మనోధర్మములుగాని, ఆహారవిహారాదులు 
గాని, తెలీవితెటలుగాని, సమర్థతాసమర్థతలుగాని, అనుభవములుగాని నాధారణ 

ఎ దవ వైన తెల్పినట్లు కాకితా: కయముగ 
నుండిషనుం డవచు చును. దీనిచే పాం (పడాయికులిట్టుచెప్పుచున్నా రు__.... 

ap) 



సంసారాసారతా నీరూసణ 

థో బకమద్దు ఛరారూణాం [తయ మేకౌకసామపి। 
గా { 

సంకరోబఒస్పి మిధోబుద్దేః నమూర్ధనిదుషామివ।॥ 

ఈ కుటుంబమెట్టిదనగా _ ఒక చెరువువంటిది. ఎట్లనగా ఒక్కటి 

మైన యాచెరువుసందు మత్స ములు, తాబేళ్లు, ఎం(డ్రకాయలు, కొంగలు, 
నీటికాకులు, బాతులు, హంసలు మొదలుగాగలవన్నియు కలసి నివసించు 

చుండును. కాని వేటి స్వభావము వాటిది, వేటియాహోరము వాటిది యైయు 
న్నదిగదా ! ఎట్ట న-హంసలు తామురతూండ్ల ను తినును. కొంగలు చిన్న చేప 
లను తినును. ఎండకాయలు నీటి పురుగులను తినును. పెద్దచేపలు చిన్నచేప 
లను గూడ తినును. ఇట్టయ్యును ఇవియన్నియు ఒక్క చెరువునందే 
యుండువిధమున మన కుటుంబములు కలుగుచున్నవి. 

కావున గృహస్థుల న ముముకువులు సంసారాసారతను బాగుగ 
(గహించి, దృశ్య వి ' పములయం దత్యంతాసక్పులుగాక, యథోచిత వ్యవహా 
రముతో (ప్రవర్శించుచు ఆత్తానుసంధాసతత్చ్సరులై కృతకృత్యులు కావలసి 
యున్నది, ఎట్లు విచారించిననూ యీ జననమరణ పవాహమునందు "వు 
నకు నిత్య సుఖమనునది రలుగుటకు వీలులేదు - ఏలయన “వుడు, సంసార 
మున వాపక” సంబంధమనునది క యుండుటకు శక ముకాదు. కర 
స్వరూపమునుబట్టి పుణ్య, పొపకర లు రెండునూ జీవునకు బంధములే యగు 
చున్నవి, ఇట్ట బంధము లే జనస్య సరంపరను వునికి కలిగించుచు సంసార 
నిమగ్నుని చేయుచున్నవి. కాని వివేకియగువాడు సంసారమందు ఏర క్తి 
నొందుట తన శాశ్వత  సుఖమున కాపశ ,కమగుచున్నది. దీనినే (శుతి 
కకత్రసా జ్ఞాగుప్పే "అని యి ట్ర్ సంసారము నిస్సారమగుటచే వై రాగ్యము 
మూనవలయునని స్పష్టముగా బెప్బుచున్నది. ఇట్లు విరక్కుడై మోళ్లోపాయ 
మును విమర్శింపవలయును _ సల్వము కల్పితమే యగుటవలన శాసా "భ్యాసా 

ర ల్ 
క శ అరే జో జ్ యలవలన గాంతి తొలనుచేని ముకు తగును, 
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మోక్షసాధన సామ ౧ 

దియు తెలియగలదు ఎట్ట నలోకములో మానవులకు ఆనందానుభవ సుఖ 
ములు రెండువిధముల కలుగుచున్నవి. మొదటిది వ్యావహారిక సత్యపదార్థముల 

వల్లను, రెండనది వ్యావహారిక కల్పిత పదార్థములవల్ల నూ సుభానుభవములు 

కల్లుచున్నవి కల్పితమన్న అసత్యములే కదా ఇందు వివేకులు తమ పంచేం 
ద్రియ భోగానుభనములకుగాను వ వహాంవాస వ పదార్థములనే అనగా “హా 

జమైన శద్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధములను కోరుచుందురు. గాని 
కృ[తిమ _ పృతిమ యా పదార్థభాయా పటములతో పూర్రియానందమును 

పొందరు. అయినను తోక వ్యవహారమున అవివేకులు యిట్టి కృతి మ, 
సదార్థ, ఛాయా శబ్ద చలన చితములతోడనే ఆనందమును పొందుచున్నారు. 
కాని వ్యావహారికముగా గాడ ఈ కల్పితమైన రెండవ సుభానుభవములకు 
అనగా అసత్యానుభవములకు సత్యత్వ సుఖములు కనబడుటలేదు జనసామా 
స్యము రెండవదియైన కల్పిత వ్యవహారములతోనే తాత్కాలిక తృప్పియానంద 
ముల పొందుచూ తిరిగి తిరిగి అట్టి కణిక సుఖములనే నపేక్షించుచు వారి ధన 
ద్రవా దులను వ్యయముచిసుకొని దుఃఖములకు లోనగుచున్న విషయమంద 
రకునూ అనుభనములోనున్నదియే ముఖ్యముగా యిట్టి అవివేకుల అల్ప సుఖ 
ములకొర యో శబ్దదలసచి త్ర ప౦దర్శనాదులు ఉపయోగపడుచున్నవి. అయి 
నను యీచ్చిత ప్త్వదర్శనములు వివేకులు చూచుటలేదాయని యడిగిన 
యెడల విపేకులు వారి యా వశ్యోకతనుబట్టి చూచిననూ అట్టివారు వీనిని వారి 
విద్యా పరిళోధనా సృద్దులరు యుపయోగించుకొని లాభమునే పొందుదురు. 
కౌని అవిదేకుల లాగు" భనవ్యయ (ప్రయాస దుఃఖముల నొందరు. అవివేకులు 
అధర అసత్యాసుభపముల వల ధననష్ట, క్లే శదుఃఖములను పొందుచున్నారు. మ్ 

ఇంకను మాసవృలకు యా పశ్యరమెసన ఆకలి చాధను -ర్పుకొనుటకుగూడ 
యెన్నివిధములై ౫ కల్పి క కృతిమ ఆహారములనుతిన్నను పర్యవసానముస 
సహజాహారపడా రము లసు భుదించిగ రలుగు తృపి యానందములు కలుగుట 

దు. కాన దానినిబట్టి సృవహారానుభవనముతోగూడశ మానవులకు ధర్మ, సత 
పదార్థానుభవముల సల్ల అధిక సుఖము... దీర్ల కాల ఐశ్జర అనుభవములను క (0 



(బహ విద్యానుసనాన దర్పణం 
లి ధి 

చుచున్నవి. కాని అధర అసత్య పదార్థానుభవములు తాత్కాలిక అల్ప సుఖ 

ములను మా(తమిచ్చుచు పర వసానమున మానవుల దుఃఖదారి.ద్యములపాలు 

చేయుచున్నవి. ఇదియును అందరికి తెలిసిన విషయమే. 

ఇస్తే మానవులకు పరమార్థములో గూడ తన సత్యస్వరూపానుభవము 

నిత్యనిరతిశయ సుఖమునిచ్చుచు యీ కల్పిత దృశ్య అసత్యానుభవములు 

తాత్కాలిక ఆభాససుఖములు కలుగజేయుచు పర్యవసానమున మాసవని 
దుఃఖములపాలుచేసి సంసార చక్రమున చర్వితచర్వణముగ దిప్పుచున్నది, 

ఈ దశ్యమంతయు మాయాకార్యము. లోకమునందు యెట్లు వివేకి, అవి 
వేకుల, భోగార్గము పదార్థములు సృష్టింసబడి సుఖదుఃఖములను తారతమ్య 

ముతో నిచ్చుచున్నవో అన్తే పరమార్గమునందు గూడ జ్ఞానుల (వివేకుల) 
అనుభవముకు నిత్యనిరతి య పరిపూర్ణ (బహ పదార్థమున్నూ న అజ్ఞుల 

(అవివేకులు అనుభవమునకు యీ మాయా కల్పిత సర్వదృళ మున్నూ 
యున్నవి. ఈ చేశ, కాల వస్తు, సర్వదృశ -మున్నూ అవివేకుల ఆనందము 
కొరకు అనాదియైన మాయచే కల్పింపబడి మానవునకు తన నిత్య పరిపూర్ణ 
జ్ఞానము (వివేకము) కలుగునంతవరకు యీ మాయ - వుని (భాంతియుతునిగా 
చేసి సంసార దుఃఖసాగరమున తిప్పుచుండును. అయినను వ్యవహారానుభవ 

ములలో గూడ మానవుడు యీ కల్పిత అధర అసత్యానుభవములతో విసగ 
టజెంది - తన ధర పత్నితో తన చిన్న కుటీరమందై ననుయుండి సంసార 
సుఖమును బడయుచున్నట్టు వివేకియైన (ప్రాజ్ఞుడు యీ జగద సత్యత్వమును 
బాగుగ గురు, శాస్త్రములవల్ల (గ్రహించి _ తనకు యింతకు పూర్వమున 
కలుగుచున్న సుఖము ఆభాసమనిన్నీ అనిత్యములనిన్నీ తెలుసుకొని తను 

యీ సంసార చ|క్రమునుంచి విముక్తి పొందుటకు (పయత్నించును. ఇట్టి 

వాడే వివేకి, ముముక్షువు. ఇట్టి ముముక్షువునకు తాను కోరు నిత్యనిరతిశయ 
సుఖము ఒక్క [బహ జ్ఞానమువల్ల గాని అన్యధాగా కలుగదు. ఇట్టి (బహ 

జ్ఞానము కలుగుటకు దృశ. మిధా-త్వ లక్షణములను తాను బాగుగ శాస్త్ర 

దృష్టితో వివేచనచేసి అట్టి సతతాభా 'సములవల్ల గాని దృళ్యమిధా త్వ జ్ఞాన 



మోకసాధన సామ ౫ స్ట్ 

నిశ్చయము కలుగదు. ఇట్టి స్వశరీర దృశ్యమిధ్యాత్వ జ్ఞాన నిశ్చాయమే 
తనకు మోక్షసాధన మార్షమగును. అయిననూ యిట్టి మోక్షర్ధి శాస్త మును 

ఎట్టు విచారించి తెలిసికొనవలసినది, ఎట్టి గుణములు సంపాదించవలసినది, 

అట్టి గుణ సంపాదనా లాభములను గూర్చి ముముక్షువునకు తెలుపుటకుగాను 

(శ్రీరామచం[దమూర్తిని నిమిత్తమా(తముగ జేసికొని లోకాను గహచిత్తు లై 

(వసిష్ట భగవానులు యిటుల బోధించుచున్నారు. కాన యీ బోధను ముము 

క్షునగు జిజ్ఞాసువు తనకు మోక్షసాధన సామా(గిగ నెరింగి యీ సాధనము 

లను ఫలావగతి పర్యంతము అభ్యసించుచుండవలయును. 

ల్లో శాన్మెస్సజ్ఞన సంసర్గ్షపూర్వకై స్పతపోదమైః, 
లాట 
హ్హా” 

ఆదొ సంసార ముక -రం (పజా మేవాభి వర్షయేత్ i ధి ఖా ధి 

తా॥ సంసారము విడిపోవుటకై మొదలు శాస్రములచేతను, సత్సాంగ 

త్యముచేతను, తపముచేతను, ఇంద్రియ నిగహముచేతను బుద్ధీనే సెంప్ప 

చేయవలయును. 

శో స్వానుభూతే శ్చ శాస్తృ్ర్రస్య గురోశై. ఎవై క వాక్యతా, 

యసా -భ్యానేన తేనాతా సంత తేనావలోక్యశే. 

తా॥ ఎవనికి యెల్ల ప్పుడు చేయబడునట్టి యభా -సముచేత తన యనుభ 

వము, శాస్త్రమున జెప్పబడిన నిర్ణ యము, గురువచనము ఈమూడును ఒక 
టిగ సరిపోవునో, వానికి ఆత సాక్షాత్కారము కలుగును. 

శ్లో కించితృంస్కృృత బుద్గినాం శతం శాస "మిదం యథా, 
గం a క లాలి 

మౌర్జా-పహం తథాశాస్త మన్యదస్నిన కించిన. 
అలానే లో 

తా॥ కొంచము చిత్త సంస్కారముగల మనుజులకు ఈ వేదాంత 

శాస్క ము వినబడినంత మాత్రమున మూఢతనమును పోగొట్టినట్లు ఇంకొక 

శాస ము మూఢత్వమును పోగొటనేరదు. ..'' 
9 € యి 
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తా॥ ఏ దుఃఖములు గలవో, ఏయాశగలదో, సహింపదరముగాని 

యీదుర్వ ్యసనములు గలవో, అవియన్నియు కామ కోధాదులు లేక యడగి 
యున్న చిత త ముగలవా రియందు సూర్య కిరణములయందు చీకటి పోలె 

న శించుచున్న ది. 

ల్లో! (తత్వాస్స ృష్ట్వా చదృష్ట్వాచ భుక్త్వా ఘాత్వా శుభాశుభం, 
స హృష్యతి గ్రాయతి యః స శాంత ఇతి కథ్యతే. 

(nn 

శా॥ మంచిచెడుగులను వినియు, స్పృృళించియు, చూచియు, భుజిం 

చియు, ఆఘ్రాణించియు నెవ్వడు సంతోషమునుగాని దుఃఖమునుగాని 

చందడో, అట్టివాడు ొంతుడని చెప్పబడును. 

థో తుషారకర బింభాచ్చం మనో యస్య నీరాకులం, 
గొ 

మరణోత్సస యు ద్దేసు స శాంత ఇతి కథ్యతే, 

త్రా॥ ఎవ్వని మసను మరణమునందును వివాహమునందును కలహము 

నం దును చంద్రవింబముపోటె నిర్మలమె వ్యాకులః$ సడర 
రా 

శాంతుగని చెప్పబడును 

తా॥ మొదట సత్కర్య్కులుజసి ఈ శరారిణము చేయుటచే మిగుల పవి 

త 9 మెనట్టియ, పిపిపి నిస్ఫత్తి తి భాసా ఈ మెరుంగుటచే నిర లమగు బుద్దిచె యాలి ల ట్ర 

యిది దీనికి కారణము, దీనికి నిది కార్యమని తెలిసినవా దె ఆత్మవిచారం 
ome 

ms జట లం జో స మల్, జప్పుడు యుచుంచసలయుసు, 

శ్లో విచారా ల్టీతామేత్య 3 28 పశ్యలి పరం పదం, 

దీర్ణ సంసారరోగన్య విచారో హి మహొషధమ్ు. 



వ క జస ఒం మ్ al oa 

థొ; కోఒహం కస్యచ పంనార ఇత్యాపద్యపి మతా, 
na) 

సన్య చింతనీయం (ప్రయత్నేన న (ప కారమాత నా. 

తా॥ నేనెవరు? ఈ సంసార మెవనికి గలిగెను?; అని బుద్ధిమంతుడు 

యెట్టి ఆపదయందును ఆటంకము లేక (వయత్నముతో బుద్దిచే. విచారణ 

చేయుచుండనగును 

కో సంతోషామృతపానెన యే శాంతా స్పృప్పి మాగతాః, 

థోగశ్రీ రతులా తేషా మేషా (ప్రతి విషాయతే. 

తా॥ సంతోషమను నమృతమును దావుటచే తృప్తి పినొందిన యే శాంత 

చిత్తులు గలరో, వారలకు భోగముల యందగు విస్తారమగు నాశ (ప్రతికూల 

మగు విషముగా నొప్పుచున్నది. 

అల్లో న సె అస స్యా 
శ్ అపా ప్త వాంఛా ముత్చృజ్య సంవ 

అదృష్ట ఖేదా ఫేరో య స్సంతుష్ట స్స 

తా॥ లభించని వస్తువునందు కోరికను విడిచియు, ల చిన వస్తువ 

షయముసను నిర్వికారస్థితి గలిగియు, దుఃఖమును ఉబ్బును పొందక 

యున్నవాడు సంతుష్షుడని చెప్పబడును. 

లో నాభి వాంఛ త సంపాప్తం (ప్రా ప్పం భు క్రై. యధథా(క్రమం, 

యస్తు సౌమ్యసమాచార స్సంతుష్ట ఇతి కథ్యతే. 

తా॥ (ప్రాప్పించని వస్తువును కోరనివాడును, ఆచారక్రమమును విడు 

క (ప్రాప్తించిన వస్తువు ననుభవించువాడును మంచి నడతగల వాడును 



మోకసాధస సామ గి 

ల్లో॥ విచ్చిన్న గంథయ ప్రజ్ఞా స్సాధవ స్సర్వ నమ్మతాః, 
సర్వోపాయేన సం సేవ్యా నే హ్యుపాయా భవాంబుదొ. 

కొ॥ విడిపోయిన యహాంకార గంధీ గలవారును, ఆత. త_త్త్యము 
నెరింగినవారును, అందరకు నిమ్టలునగు సాధుజనులను అన్ని విధములగు 
నుపాయముల చేతను నేవింపవలయును. ఈ చెప్పబడిన శాంతి మొదలగు 
నాల్గును సంసార సము దమును దాటుటకు నుపాయములగును, 

శో॥ చత్వార ఏతే విమలా ఉపాయా భవ ఖేదనే (0, 
థో ఇల క్ 5 Oa oe ణా యెరభ, స్తాస్త ఉత్తెర్డా మోహవారి భవార్థ వాత్ . 

తా॥ కౌంతి, ఆత విచారము, సంతుష్టి, సజ్జన సాంగత ము అను 
న్ నాల్గును సంసారము నడంచు విషయమై నిర లములగు నుపాయములగును. 
ఈ సాల్లిటిని అభ ్యసించినవారు మోహమను జలముగల సంసారమును సము 
_నమునుం తరించిరి, 

శ్లో మోకోపాయ కథా మేతాం శ్చాణ్వలా మరిమర్దన, 
అనిచ్భతామపి బలాత్సరో దోధః నవర్తతే. 

తా॥ శత్రువుల సశింపజేయునట్టి ఓ రామచందా ! ఈ మోక్షోపాయ 
ములను లోన నిష్టములేక బలాత్కారముగా వినిన వారలకను శష్టమగు 
జనము గలుగును. 
చు 

బ్లో! సము దోసే వ గాంభీర్యం సైర్యం మేరోరివ సిత్రిః, గం ఆ (౨ ఢి గ 
(cn 

అంతశ్శీతలతా చేందోరివోదేతి విచారిణః. 

లౌ ఆత. విచారణ చేయువానికి సము దము యొక్క. గాం 1ర మును కోలు గాం ర్యంబును, మేరు పర్వతముయొక్క. స్టైర్యమును బోలు న్టైర్యం 
యా ర బును, చం దునిలో నున్న చల్లదనమును బోలు చ్రదనంబును గల్లును. 
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శో, యుకియు కొముపాడేయం వచనం బాలకాదపి, ధి — ఆయీ 

అన్య తృణమివ త్యాజ్య మప్వు రం పద యోనినా. 

రా॥ మాట యు కియు క మగునేని కాలకుడు చెప్పినను -సికొస ఎలానే pr.) 

తా॥ నెను నీకు ఆ త్ర్యము సుపదెశించు నపుడు ఏ 
ఇప్వుదునో, ఆ దృషాంతమునందు ఉదేశింపబడిన యొక యంశము 
మయూతము సరిపడుటనే (గహించవలయును, 

శో ఏవం సతి నిరాక్రారే (బహ కర్యాకారివాస్క_థం, 

ఠా॥ ఇటులుండగా రూపములేని బహ్మ విషయమై రూపముగల 
వస్తువు మెట్టు దృష్టాంత మగునని భాంతిచే గల్గిన మాటలు మూఢుని (పేరే 

క, ఆ = జి ఆ” . శా సను రౌర్క్యిరరా మతగ నాశనీయా (పబుద్దతా, లా 
“ స 

we ధో వ వ్ నోట్లా 7 జ ఇ అబుభూత ీపలాపొంత్రై రపవి త్రెర్టోక ల్పితై ర్ం 

అణా 

ఆది తీయమా (రండవ వస్తువు లేనిడా) సద్వి యమంటి వేని సిద్దాంతము 
వాడును... అద్వి యమంటివేని గురువుగాని శాస్థ్రముగాని లేరండుటచే 

లౌ॥ (బహ్మా సద్వి యమా (రెండవ వస్తుపుతో గూడినదియా) 

= డ్రాహ వస్తువు ఏర్పడదు. బహ సవ్రమాణమా? అప్రమాణమా 

యా బడును. అపసమాణమంటివేని (ప్రమాణము లేదుగాన (ప్రమేయమగు 



గ్ల (బహ విదా 'నుసస్టాన దర్పణం 

(బహ వస్తువు ఏర్పడదు. అని యిట్టి అనుభవమును నశింపజేయు నట్టియు 
మనసును చెరచునట్టి వికల్పములచే కుతర్కము నవలంబించి తనకుగల 
జ్ఞానము నశింపజేయ దగదు. 

థో; గుణాశ-మాదయో జానాచృమాదిభ్య సథా జతా, 
గా దః చి దో 

సరస్పరం వివర్హంతే ద్వే వద. సరసీ ఇవ. 

తా॥ జ్ఞానము వలన శాంతి మొదలగు గుణములును, శాంతి మొద 

లగు గుణముల వలన డ్ఞానంబును, ఈ రండును కమలముల వలన కొలను, 

కొలను వలన కమలంబులును 'పెంపుగాంచునట్లు ఒకటిచే నొకటి పెంపు 

గాంచును, 

లో ఇదం యశస్య మాయుష ౦ పురుషార్థ ఫల[ పదం, 

(శుత్వాత్వం బుద్ధి నైర ల్యాదృలాద్యాస్యసి తత్సదమ్, 

తా॥ (శ్రీ రామచంద్రా £ నీవు కీ_ర్తిని ఆయువును మోక్షమును గలిగించు 

నట్టి యో జాన శ శాస్త మును నిర లమగు బుద్దితో వినిన సీ బుద్ధిజ అమువల్లనె 

ఆ (బహ. వస్తువ ను పొందుదువు. 

మానవునకు సిత్యాసిత- వివకావశ్వకత 

ఈ నితా -నిత్య వివేకమనునది వుని సుఖ సంపాదనకుగాను మాన 
వునికి ఇహపరములు రెంటియందును యావశ్యకత కనబడుచున్నది. (పతి 

- వుడును అన్నిటికం కును ఎక్కువగా కోరునది తన సుఖమే కదా. ఇటి 

స్వసుఖాపేక్ష మానవులకును, పశువులకును సమాన ధర్మముగానే కనబడు 

చున్నది. కాని యిట్టి తన సుఖము నపేక్షించు ధర ము పశు, మానవులకు 

సమానమే యైననూ, అనుభవములలో నిత్యమేదియో అ నిత్యమేదియో 



మానవునకు నితా నిత- వివేకావశ్యకత 

(గగ్రహించగలిగిన శక్రిని అనగా వివేకమును పరమేశ్వరుడు మానవులకు 
మాత్రమె యిట్టి జ్ఞానమును ప్పూర్తిగా యిచ్చియున్నాడు. మానవజన 
వచ్చుటకు కారణము, "వుడు తాను అనాది అవిద్యాపరిచ్చిన్న (భాంతు డై 

సిన పుణ్య పాప కర ఫలముల ననుభవించుటకుగాను కల్పితముగా యేర్పడిన 
యొక ఉవాధి. అనగా మానవజన్మ పుణ్య పాప ఫల మిశితము. కాన 
మానవుడు తన పుణ కర ఫలమగు సుఖమును, తన పాప కర్మ ఫలమగు 

దుఃఖమును విధిగా తాను అనుభవించవలసి యున్నది. జీవుడు అనాది 

అవిద్యవల్ల పరిచ్చిన్న (భ్రాంతుడై తన క_ర్పృత్వభో కృత్వములతో చేసిన 
కర్మఫలములు సంచిత, (ప్రారబ్ద, ఆగామియను మూడు విధములుగ నుండును. 

ఇందు సంచిత మనగా లోగడతాను చేసిన కర ఫలములో అనుభవమునకు 

రాక నిలవయున్న కర ఫలము. పారబ్దమనగా లోగడ తాను చేసిన కర్మ 
ఫలములో యీ జన మునం దనుభవించుటకుగాను పరిపక్వమైన కర్మఫలము. 
ఆగామి యనగా మానవుడు యిప్పుడు తాను చేయు కర లచే ముందు యను 

భవమునకు ఏర్పడు కర ఫలము. ఇట్టి కర ఫల సముదాయములో తన 

(ప్రారబ్ద కర ఫలమే (ప్రస్తుతము తన జన. కు హేతువగుచున్నది. కాన 
మానవుడు యీ జన మునందు తన (ప్రారబ్దకర ఫలమును విధిగా యనుభ 

వింసవలయును. ఏలననగా యీ పారబ్బమనునది విల్లునుంచి యెక్కు_ పెట్టి 

విడువబ న బాణము వంటిది. కాన యీ (పారబ్బకర ఫలానుభవములు 

యెట్టివి మైనను తప్పించుకొనుటకు దేవతాదులకు గూడ సాధ్యము కాలేదు. 
ఇంక మానవుల మాట చెప్పవలసిన దేమియున్నది. -వుడు తాను వేసిన 
కర్మఫల మే యైనను యెట్టి మానవులును సుఖము అనుభవించుటకు యిచ్చ 
యించుచు సంతోషానుభవమును పొందునుగాని దుఃఖానుభవములను మాత్రము 

యిష్టపడక అధికదుఃఖ శక్తే శములతో యనుభవించుచుండును. ఇదియేగాక 
యిట్టి తన దుఃఖానుభవములు అన్యనిమి త్తముతో వచ్చినవను (ఖ్రాంతితో 
దుఃఖ శముల నొందుచుండును. కాని వాస్తవము విచారించిన యెట్టి యెంతటి 

మినా 

సుఖదుఃఖాను భవము లైననూ తన రర ఫలములే యని తెలిసికొనజాలక 



బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

చింతాకౌంతుడగుచుండును. కాని యిట్టివి అన్నియు తన కర్మఫలము _, 

అన్య నిమి త్తకములు కావు, దీనినే 

శ్లో సుఖస్య దుఃఖస్య న కోపి దాతా! సరోదదా తి కుబుద్ధి షా! 

అసహాంకరో మితి వృథా మానః 1స కర్మ సూత (గఢథితోహి లోక +॥ 

సార్వభౌముడు మొదలు, సాధారణ, నికృష్ణ మానవుల వరకునూ 

యెట్టివారై నను తాను తన జన్మ పరంపరలో యాచరించిన పాపకర్మఫల 

దుః ఫమును పొందక తప్పుటలేదు. దీనినే 

అని విద్యారణ్యముని తెలుపుచున్నారు. కాని త్త జ్జ 

సీయులకు వారి ప్రారబ్దాను భవములు తప్పక యున్నను వాటిచే కలుగుచున్న 

దుఃభాద -నుభవముల “వతను త తగ్గించుకొని యనుభవింపవచు నా 

భవములు రెంటివల్లను తెలియుచున్నది. అట్టి శాస్త్రము యేది యనిన 
త_త్త్వశా_స్త్రము, త_త్త్వజ్ఞానముచే జీవునియొక్క సంచిత ఆగామి కర 
ఫలములు రెండునూ నళించునుగాని (వారబ్బక ర్మఫలము మా(తము సశించదు. 

C+ 

కాన త_త్త్వజ్ఞునకై ననూ యా (వారద్టక ర్మఫలాను భవములు తప్పవు. కొని 

యా (పారబకర ఫలమును త త్వజాని యెనవాడు తన జానబలముచే వాటిని ధి ఆవలిద్రై ర్ల ఢా 
అనగా అట్టి సుఖదుఃఖములను తాక్కాలికముగను ఆభాసముగను యనుభవిం 

చును. త త్వ్వజ్ఞాని యనగా అదె ద్వైత సిద్దాంతజ్ఞానమును అపరోక్షముగా పొందిన 

మహనీయుడు దుఃధమి[శితము గాన్ శాశ్వతసుఖమును కోరు మానవుడు 

తన అనుభవములలో యేది నిత్యముగా నున్నది, యేవి అనిత్యములని 
స్కజ్తానయు చై స్వానుభవములతో తెలిసికొనుఏ యిహపరముల రెంటి 

సుఖమునకును యావళ్యకమగుచున్నది. (ప్రతి మానవ వికియున్ను వ్యవ 
టో ఇట్ల 



మానవునకు నిత్యానిత్య వివేకావశ్యకత 

హార సారమార్తిక కములు రెండునూగలవు. కావున మానవునికి వ్యవహార కాల 

ములో వ్యవ హార నిత్యానిత్య జ్జాన సముయున్నూ పారమార్థిక స్టితియందు పార 

మార్షిక నిత్యానిత్య జ్ఞానమున్నూ యీ రండు స్పితులయందుననూ తన దీర, 

శాశ్వత సుఖా నుభవములకుగాను ఆ ఆవశ్యక మగుచున్నది. అయినను మానవుడు 

వ్యవహార నిత్యత్వము నెంత (గహించిననూ, యెంత ఆ(శయించిననూ అది 

నశించునదే యగుచున్నది. ఎట్లనిన తాను అను జీవుడు యీ స్టూల్ లోపాధిస్థితి 

విడచిననూ, లేక యే కారణముచే నైనను అట్టి వ్యవహార పదార్థముల తనను 

విడచిననూ, తన యీ వ్యవహాఠానుభవములు 'నిత్యమగుట లేదు" వాస్తవమున 

అనిత్వము లే యగుచున్నవి. మానవునకు యీ వ్యవహార సత్యత్వమనునది 

మాయబంగారము లాగున ౪ శాశ్వత స్థితి లక్షణములతో నుండదు. ఈ వ్యవహార 

అనుభవములన్నియు జీవుని పారమార్థిక జ్ఞానము అనగా త _త్త్వజ్ఞానముచేత 

వానవమున లేనివే యగుచు మిథ్యయగుచున్నవి. కాన యీ వ్యవహారాను 

భవములన్ని యు మానవునకు త్ర జ్ఞానముచే అనిత్యములగు చున్నవి. మాన 

వునకు [పాపంచిక వ్యవహారానుభవములయందు అనిత్య, ఆశా శ్వతత్యములు 

కనుపించుచు అసత్యములగుచున్ననూ ఆంగ్లములో ( 16152660 

in ma ness.) అనునట్లు మానవునకు యీ సుఖదుఃఖాది దృశ్యానుభవము 

లన్ని యునూ, అన్నాది. అవిద్యా (భాంతియను యున్మత్త స్టీతిలోని, యొక 

పద్ధతిన జరుగుచుండును. గనుకనే వశిష్టాది తత్త ్ వజ్ఞాలు యీ సాంసారిక వ్యవ 

హారానుభనముల నన్నింటినీ, “దీర స్వప్నమిదం విళ్వం”_“స్వవ్నతుల్యం 

(భమోదితం ' -రజ్జుసర్ప (క్రాంతి వల్ల” అని యీ |పపంచమంతయు ద్ద 

స్వప్నము వంటిది. (భమచ కలుగునది-స్వస్నము వంటిది-మండాంధకార 

మున (_తాడుయందు కలుగుచున్న సర్పభమ వంటిది యని తెలుపుచున్నారు. 

కాస వివేకులై స మానవులు తమ నిత్యానిత్య వివేకానుభవ వివేచనలతో 

యా దృశః సుఖదుఃభాద్యనుభవముల యొక్కయు తస (పాపంచిక వ్యవ 

హారానుభవముల యొక్క యు అవా స్తవికతను బాగుగ గుర్తించి తెలుసుకొనిన 

యెడల అట్టి ఆనుభవముల వలన కలుగు సుఖదుఃఖములు అల్పమై, తాత్కొా-లిక 



రించుదము. ఈ ఏచారణ అంతయును ఈ 

౩జములు కొంతవరకుగాని న్ 

౬ 

శ 
ht యిప్పుడు మనల 

అములతో 
ణ్ 

నా 

ఓ "మా 
అనానను 

జె ంతవరీకు దీనిని గురించి శతు 
a 

any 



అహం ప్రత్యయ వివేచన ( 

అని ప్రతివారికి స్ఫురించు సరిమితాకార అనుభవములకు పారమార్థిక సత 

మెన నిత్యత్వము కాకపోయినను నోచు అను తను _ ఊహించగలిగినంతకాల 
మెనను తనుండ_క కోరినంత కాలమైనను ఈ స్వశరీర దృశ్యానుభవము 

అను పొందుట _ దు. లౌకిక బుద్దితో యోచించినను తను నోను నాది అనుకొను 

దానియందు తన స్వతం తము ఆభాసముగా యున్నది గాని వాస్తవముగా 

తనుబడుటలేదు. దీనినిబట్టి పూర్వాపర విమర్శ చేయునట్టి వివేకులకు, మనము 
భోారబడుచున్నా మనియు యిట్టి ఫొరబడుటచేతనే మనలళకు దుఃభాధిక ములు 

కలుగుచున్నవనియు నిశ్చయింపక తప్పదు. మా నవులిట్లు దీర్భ విమర్శచేయక, 

యున్నదే నిజమనినమి. సంసార దుఃఖములకు లోనగుటయే అవిద్యయని 

చాప్పబడుచున్నది. 

ఇట్టి అవిద్య అనాదియె జీవులను (ఖాంతియుతులుగ జేసి సంసార 

(పవాహమందు సు గుండము నీటిలోని తృణములాగున (తిబ్బుచున్నది. గాని 

-ఈ అవిద్య అనాదియైనను, సాంతము. అనగా మానవుని వజ్జావివేకములచే 
మి చారించి వాస్త్రవమును తెలుసుకొనినయడల ఈ అవిద్య లేనిదే అగును. 

ఇట్లు అవిదా నివృతి పొందిన మానవుడు దుఃఖరహితుడై నిత 
నిరతిశయానంద స్వరూపుడే అగును, కాన నోను అను (ప్రత్యయమునకః 
ద్ర శ్య పరిమితాకారాదులు కాని యడల అది యెట్టిది అని వివేకులు విచారిం 
చిన యడల అట్టి స్వరూపము శాస్ర్రముచే స్పష్టముగా చెప్పబడి యున్నది, 
నోయ అని ప్రతివా రును అనుభవించుచున్న త య సత్యార్హమును బాగుగ 
౫9) హించక, యిప్పుడు తను నోయ నాది అని గ్రహించి సొందుచున న్న అను 
తోమయమమంతయు (థ్రాంతియుత మె దుఃఖకర మెనదిని తోచర తప్పదు, కాస 

అహం, నేన అను తన సత్య స్వరూపమును అనగా తన యధార్ధ స్వరూప 
మును శాస్తానుకూలముగ యీ విధముగ తెలుసుకొనవలయును:_ 

నేను ఈ రర ర్తి త్వాది సంఘాత ద్భ శ పెరిచ్చిన్న *రీరముకాను, 

-ఈః శరీరము, కర ర్య ్ర్భత్వాద్యభిమానములు నాకు, లోగడ నా అవిద్యాకామ 



కరలచె యిప్పుడునా (వారజ్ల క్ర 

వాన వ సంజంధమునులేదు. కౌని ఎట్టివారిక్షైన పారబ కర్మఫలానుభ 
అవన “ GB 

వము (విధింపబడిన స్కవంటిది గాన తప్పుదు గనుక నేను అనుభవించ 

వలెను. అయినను నా కర్మానుభవములకు యిప్పుడు నోయ కర్తనుగాను-పల 
a. 

నన కర,త్వాదులు నాకులేవు. ఇవి అన్నియు అంతఃకరణ ధర ములు. 
te 

- 

ఈ అంతఃకరణము, లోగడ నా అజ్ఞాన కాలములో చెసిన కర్మఫలభి కక్ష 
ద అరిం 

ఇళ 
CN 

న 

శో 

ర 
32] 

రెండవ వసువు వాన్నవముగా యుండుటకు వీలులేదు __ నెను సత జ్ఞానానంద 

స్వరూపుడను = సర్వాంతర్చహిర్వా ఇపకమెన చిదాకొ 
సజు లం రా (a య్ ol 

డను _ శృత్వుత నుభవములనుబటిసీ యింతవరకు చేసిన నిరూపణా 
డూ 69 ఈ 

నిశ్చయములనుబట్టిన్నీ, అహం అను నోను లేనికాలముగాని  డేశముగాని _ 

వస్తువుగాని-అవస్టగాని, యుండుటకు వీలులేదు. నోను సర్వదా (తివిధపరిచ్చేద 

రహితుడనె _స్వ(వకాశుడనె _పరిపూర్ణుడనై _అసంగుడనై _ వికారరహితుడ 
యా Cc ర్ల 2 ర 

నె న అఖండ స్వరూపమై యున్నాను. కాని నేను లోగడ నా అజ్ఞాన కాల 
దా 

చా 

మురో చేసిన కర్మ (ప్రారబ్ద సలానుభవమునకుగాసు యిప్పుడు సోను యూ అంతః 

కరణమను కల్పిత యుపొదితో కల్పిత సంబంధము కలవాడన నా యువారి 
రా 

పాెరబకర _ కయముకుగాను ' తాత్కా కముగ పా౪ంరబబదుడనేె 

కా “ధి భి = 

యున్నాను. గాని వాస్తవముగా యా అంతఃకకరణముతో నాకు ఎట్టి సంబం 

ధములేదు, అనివీ -నా వానవ స్వరూపము యిటిది యనిన్నీ యిప్పుడు 
ళా అవా మ an) oo చ్ 

(గహించితిని. ఈ కలుగుచున్న ద్యశ్యగంసార దుఃఖము చెను పడనక+ర 

లేదు_నాకు ఎంత మా 

గావ ఇది యంతయు అవిదా కల్పిత [భాంత -నుభముగాని వాస్తవము 



అహం పత్యయ వివేచన 

గాదు-నోను సంవిజూ [త్ర స్వరూపుడను-నా నిత్య అఖండ స్వరూపమునే, 

భ్రాంంతియుతుడవైై యీ స్వశలతీర సర్వ దృశ్యముగా చూచుచున్నాను-రజ్జు 

వయందు సర్ప(భ్రాంతిలాగున నాకు యీ సర్వదృృశ్యము నా సత్య జ్ఞానానంద 

పరిపూర్ణ స్వరూపమం దే కల్పిత మై యో పరిచ్చిన్న దుఃఖ దృుశ్యానుభవ 

ములు కలుగుచున్నవి వీటితో నాకెంత మాతమును సంబంధములేదు. 

అను, నేను అను యీ జీవుడు నై ంధవశిల సాతిమ వంటివాడు ఇట్టి ప్రతిమా 

రూపము. , సత్యముగా తలచి (థ్రాంతియుతుడనై నా వాస్తవ స్వరూపమును 

మటచి, భమవికారములచే యో యుపాది వికారములను నావిగా పొందుచు 

న్నాను. గాని యిది వా_స్తవముగాదు. అవాం అని స్ఫురించుచున్న నా స్వరూ 

పము లవణఖండము వంటిది. వాస్తవమెన సము. ద జలమే లవణముగా మారి 

నదే-గాని లవణ స్వరూపము సహజమైనది కాదుగదా? సమ్ముదజల వికారమే 

లవణము. ఇట్టే యా అవాం అను నోను అనునది కూడయగుచున్నది-- 

వాస్తవము విచారించిన బా. తరమెమియునులేదు. యథార్థముగా చూచిన 

అనాం, నోను అను (ప్రత్యాయమునకు వాస్తవ కర్త ఎవరును కనబడుటలేదు. 

ఈ విషయమంతయు రర్శృత్వాద్యాభాస నిరూపణమందు స్పష్టపరచి 

యుంటిమి. ఈ కర్త ుత్వాది సంబంధములన్నియు మాయా కల్చితములు. 

ఆనాది మాయా కల్పనవల్ల యీ పరిచ్చిన్న భేదములుగల యీ దృశ, 

స్పురణమంతయు తోచుచున్నది. ఈ విషయమునే :_ 

“విశ్వంపశైతి కార కారణతయా స్వస్వామి సంబందత:ః | 

ఇ we జల్ల న వారిని ని జ శష్మ్యాచార్యతయా తధై వ పితృపుత్రాదా తృ నా భదతః। 

ఈ దృశ్య పరిచ్చిన్న భదములన్నియు మాయా పరి భమితములని 

(శ్రీళంకర భగవత్పాదులు తెలుపుచున్నారు. కాన ఈ మాయ అను అనాది 
అవిద్యను నివృతి, చేసుకొనిన యడల భేధమనునదే యుండదు. పరిచ్చిసన్న 

కె ధములు కల్సితములు, అపరిచ్చిన్న ఆఅభేధము, అనగా అద్యి య అఖండ 



7 (బహ విద్యానుస 

త్వము వాస్తవము. నోను-_సాక్షి. పత్యగాత _శివః_శాంత 8-నేను స్తజా -య, 
విజా య__స్వగత_బేధరహిత నిత్య నిరతిశయ అసజ, అద్వి య, సర్వాధి 

ష్టాన స్వప_ కాశ పరిపూర్ణ శుద్ద చైతన్య స్వరూపుడను. నిరవయవుడనగుబచే 

నాకు కర్భృత్వాదులు సంభవింపవు. నాను నిష్కింయుడను-అచలుడను--అని 

ముముక్షువు బాగుగ తన సత్యస్వరూపమును (గహించి, యిప్పుడు తన స్వరూ 

పముగా స్ఫురించుచున్న యీ సై ంధవ (ప్రతిమను స్వ(ప్రయత్నముతో, తన 
సత్యజ్రానానంత లక్షణమెన స్వస్వరూపమను, ని సరంగ పుహాసము[ద్రమందు 

డో ర అవాలి 

యుంచిన--అనగా నిరంతర స్వస్వరూప అనుసంధానాదులను సలుపుచుండ, 

వేరు [ప్రయత్నమవసరములేకయే తన యిప్పటి స్వరూపముగా స్ఫురించుచున్న 
యీ నై ౦0ధవ [పతిమ తనంత తానుగనె తన వాస విక స్వస్వరూపమెన సత్య 

యె, es) యా 

జ్ఞానానంద మహాసాగర స్వరూపము నొందును. ఇదియే అఖండ, అద్వి య, 

పరిపూర్ణ, చై తన్యానుభవము. ఈ స్టితియ నిస్సంకల్పమైన శాంత స్వరూ 

పము. ఇదియే మోక్ష సా మాజ్యము. దీనినే “సంశాంత సంకల్పకలంక 
ముక్కచితృః,స్వస్థస్సు రాజ మిదం(ప్రశాధి"సంశాంతమె సంకల్పరహితుడవై 

యీ రాజ్యమును సుఖముగా అనుభవింపుము అని వశిష్ట భగవానులు 

శ్రీరామచంద్రమూ రర్తికి చెప్పుచున్నారు. కాన ఇట్టి స్వరూపమే అవాం, నోను, 
అని తెలిసికొని తన వాస్తవ స్వరూపము దృశ్యరహిత, సర్వాధిష్టాన, స్వ ప్ర 

కాళ, అఖండ పరిపూర్ణ శుద్ద చై తన్యముగాని వేరుగాదనియూ, యిదిఏ తన 
సత స్వరూపము జ్ఞాన స్వరూపము అని తెలుసుకుని తన వాస్తవ స్వరూప 

మైన యీ జ్ఞానమే సర్వాధిషానమెనదని ఈ విధమున:-_అనగా 
ర షా © 2 

శో॥ చిదాకాశ స్వరూపోహం । 

చిదేవ భువనత. యం । 

చిదేవ పంచభూతాని | సర్వం చిదిహనాన్యథా॥ 

అని సర్వదా తన అఖండ, పరిపూర్ణతను అనుసంధానము చేయుచుండ 

వలయును--ఇట్లు అహం అను తన వాస్తవ స్వరూపమును తెలుసుకుని అను 

సంధానము చేయుచుండుటయే యీ వివేక (ప్రయోజనము 



అర్జీ అహం (ప్రత్యయ వివేచన 

ఈ అహం (పత యమును గురించి యింతవరకు విమర్శించి 

యుంటిమి..కౌని యిపుడు మరియొక విధముగా విచారించుదము--యెంత 

విమర్శించి నిరూపించినను ఈ అహం అను విషయముయొక్క- వాస్తవ 

స్వరూపమును (గ్రహించి అనుభవమును పొందుట శాస్త్రపారంగతులై న వార 

లకు గూడ దుస్తరముగా నున్నది. లోకమునందు యీ సమస్త దృళ 

దుఃఖమంతయును యీ అహం--నేను అను విషయమును బాగుగ తెలిసికొన 

జాలనందున కలుగుచున్నది. ఎట్లనిన విచారింతము--సమస్త్ర లోక వ్యవహా 

రములు, అనుభవములు యీ ఒక్క-టియైనోఅహం” నేను అను (ప్రత్యయము 

వల్ల, కలుగుచున్నవి. ఈ ఒక్కటియైన అహం అను (ప్రత్యయమునే ప్రతి 

యొక్క జీవియు నేను, నేను, అహం అని యా ఒక్కటియైనదానినే వివిధ 

భాషలలో వివిధ నామభేదములచే యుపయోగించుకొనుచు సర్వులును తమ 

అనుభవములను పొందుచున్న విషయ మందరకును స్పష్టమే. అనగా 

సంస్కృత భాషలో “అహం” అని ఆంధములో “నేను” అని, ఆంగ్ల 

ములో “ఐ” (1) అని, తమిళములో “నాన్” అని, హిందీలో “మ్, 

“హం” అను మొదలుగాగల పరాయ పదములచే సర్వజీవులును యీ 

యొక్క. అహం పడార్థమునే వాడుకొనుచు, వారివారి అనుభవములను పొందు 

చున్న విషయముగూడ డఅందరకున్ను తెలిసినదే. దీనినిబట్టి యీ ఒక్కటి 

మైన అహం పదార్థమునే సర్వ ' వులు వారివారి భాషలలో న్నభిన్న పదము 

లతో వ వహరించుచు అనుభవించుచున్నారనియే కదా తేలుచున్నది. గనుక 

సర్వ-వులకు సమానార్హమును, సమాన అనుభూతిని కలిగించుచు అనుభవింప 

బడుచున్న యీ అహం పదార్ధము ఎకవస్తువా లేక న్న న్నములా యని 

విమరి౦చిన యీ శబ్షార్ధమునుబట్టగాని, వివిధ - వానుభవములనుబట్టిగాని 

యీ అహం అనునది సర్వులకు యేకార్థమునెయిచ్చుచు, ఏకరూపమైన 

యనుభనమునే యిచ్చుచున్నది కౌని యీ అహం అను పదమునకు మరియొక 

అర్జముకాని, మరియొక అనుభవము కాని యెవ్వరికిన్నీ కలుగుటలేదు. ఇట్లు 

కాల క్రయమునందున సర్వ -వుల తను ఏకరూపముతో ఏకమైన ఒక్క అర్థ 
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తాకే అహాం[ పతయ వివేచన 

సొరబడుట- అనగా అజ్ఞానులమై యీదుఃఖాదులను పొందుచున్నామని తోచక 

తప్పదు. ఏలన స తానుగానిదానిని తను అని అనుకొనుటగాని, తనది కౌని 

దానిని తసది యనుకొనుటక న్న అజ్ఞానము, పొరపాటు యేమియుండును. 

కాని యిట్టి పొరపాటు మనలకు యెట్లు కలుగుచున్నదని విచారించిన, యీ 

-యబోవు విచారణయొక్క అంశములు సర్వ వుల యనుభవములో 

నున్నవే గాన వాటినే మనము అనుభవయుకి, పూర్వకముగ బాగుగ 

విచారించిన, యా నేను “అహం” అను (పత్యయముయొక్క_ వాస్తవ 

స్వరూపము తెలియగలదు. ఎట్లన -- పాతి మానవుడును యెప్పుడో 

యొకస్సుడు నా దేహము. చేడు సరిగాలేదు అని గాని, లేనిచో నేడు 

నా మనస్సు యేమి వాగులేదనిగాని, లేర నా మనస్సుకు నెడు యెక్కడ 

ని ఆనందము రలిగినదనిగాని, లేక నా అంతఃకరణము పరితపించు 

చున్నదను మొదలగు (పయోగములను మనము వాడుచు మన యనుభ 
వములను గురించి వ్యవహరించుచున్నాము గదా--ఇట్ట అనుభవములను 

మనము బాగుగ వివేచనచేసి చూచిన యెడల నా దేహము, నా అంతఃకర 

ణము, నా మనస్సు అనునప్పుడు నాయొక్క దేహము, నాయొక్క అంతః 

కరణము, నాయొక్క మనస్సు అనియుగదా అర్థము, అట్లయినచో నాబల్లి, 

నాపెప్టె, నా తిర్వర యసునంతటి అర్జమేకదా యగుచున్నది. ఇట్టి సమా 
జ అ wn ఫరో wf a ఇ అ = 

నారము కలుగుచుస్న బాదు తనది యనురొను చతిక్మరగాని, "పెజగాని, బల 
థు ఖు (శ) ng) 

2 

గాని కాననుటరు యెట్లు సంథవముకాడో, అక్ర నాయొక్క దేహము, అంతః 

కరణము మనస్సు అన్నను తాను కాజాలడుకదా. ఇది సర్వులకును తెలిసిన 

విషయమే. అయినను జీవుడు తగ అనాది (భాంతి జ్ఞానముచే తాను కాసట్లి 

"దేహాదులనే తాను “అహం” అని వ్యవహరించుచు సర్వదుఃఖములను పొందు 

చున్నాడు. కాని యా బల్లి, పె సై, క ర మొదలగువానిని నావి యనుకొను 

కర లాగునసగే యా దేహాదులు నాప్ యనుకొనుచున్న కర్తయొక డుండి -ర 

వలయును కదా యనిన అట్టి శీపడు యున్నాడు. అట్ల నుకొను జీవుడే ఆధా 

సనుడు, (భాంతియుతుడు. ఇప్పుడు మనథరు కశలుగుచున్న యీ - ప ఆభాగ 



జ్ఞానమును జీవుడు తన నిత్యానిత - వివేక (ప్రయత్నము 
మును తొలగించుకొని “అహం” నేను అను జీవుడే న తన వా? 

పసమును తెలుసుకొనవలయును, ఇట్టి జీవునియొక్క-_ వౌ 

“సత ౦ జ్ఞానమనంతం (బహ ” అనిన్నీ తత మసి ఆ (బ్రహ సీవృ (=) 
(arg 

అనిన్నీ శుతీమాతయెన ఉపనిషద్వాక ములు మనలకు తెలుపుచున్నవి. గాన 

వుని వాస్తవ స్వరూపము (కుతిశ్మతులు మనలకు అద్వితీయ పరిపూర 

అఖండ వస్తువని చప్పుచుండగా మన యనుభవమునుఐట్టి కూడ యీ నేన్స 

ఆహం అను పదారము ఒక్కటియెన పక పదారమనియే నిశ్చయమగుచు 
(ఎ దడ 

న్నది. అయిననూ వుని అజానముఇత తన పంపూ ్ధ అఖండత్వమును 

గుర్తించలేక |భ్రాంతివశుడె యీ సరిచ్చిన్నజడో పాధులేతానని నమ్మి సంసార 
(a mw ఈ 

దుఃఖమును పొందుచునాడ 

[1 న మానవుడు కొంచెము శకాస్త్రదృషితో నితా;,నిత్య వఏివేకముచే 

తాను, అనగానేను ఎవరు, నా వాస్తవ స్వరూపమెట్టిది, యని గు ్వశ్వరాను 
[గహముతో విచారించి యిప్పుడు తాను అనుకొను యీ నామరూప, పరిచ్చిన్న 

దేహోపషాధులు తాను కాననియు, అయినను తాను చేసిన తన అనాది అవిద్యా 
కామకర్మాదుల ఫలముచే యీ వుపాధి కల్పితముగా తనకు సంపా పమెన 

దనియు, తనకు యిప్పుడు [పాప్త్రమైెన యీ శ రోపాధులు తన ప్రారి 

కర ఫలాను భవమునకు మాత్రము యీ వృషాధి తనకు వచ్చినదని తెలుసు 
కొనవలయును. ఇట్లు తెలుసుకొని తన కర  ఫలానుభవకాలమందు తన 

యుపాధితోను యీ ఉపాధి ధర ములె న కంర _ర్హృత్వభో కృుత్వాదులతోను తన 

కెట్టి సంబంధము లేదని తెలుసుకొని నిశ్చయించుకొని కగ ఫలాను భవమును 

యథా(ప్రా ప్తముగ నిరభిమానియె యనుభవించుచుండిన యట్టి యనుభవము, 

కర్మలు, తనకు భావి ప్రతిబంధము కలిగించ జాలవు. ఏలనన తన వాసవ 

స్వరూపమును బట్టి యూ అంతఃకరణ ధర, కర ములకు తాను కర్త కాదు 

గదా--క_ర్తకౌని వానిని కర బంధింపజాలదు. ఇదియే తనకు పరమ లాభము. 

ఇట్లు తెలుసుకొన్న జ్ఞానము స్వానుభవము పొందుఏకు తన సత ఇిస్వరూపమును 

॥ 
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కాను వల సొకీ, (ప్రత్యగాత్మ, శివః, శాంతః, అని తెలుసుకొని నేను, 
అహం-నీత ౪, నిరతిశయ, దృశ రహిత, సర్వాధిస్టాన, స్వ(పకాళ, సజా 

య విడా య స్వగత బేధరహిత, అసంగ, అఖండ, పరిపూ వ్ర చైతన్య 
మని సదా అనుసంధానము చేయుచు, యింకను అపహాం అను న సత 

స్వరూపమును యెట్లు తెలుసుకొనవలయు సనిన అహం, నేను వా_స్తవముగ 

సంవిత్. ముహాస్పటిక మహాశిలవంటి వాడను, అచలుడను.స్వ | పకాశుడను. 

నాకు గమనాగమనములు, (క్రియాచరణలును లేవు-నేను నిష్కి_” యుడను- 
అసంగుడను-అయిననూ నాయొక్క యీ కల్పితాంతఃకరణ ధర ములు 
నాయందు (ప్రతిఫలించి ఆ అంతఃకరణ క_ర్హ్రత్వభథో కృత్వాది ధర్మములు 
నావిగా తోపింపబడుచున్న వే గాని వాస్తమున నాకు యీ గమనాగమ 
నములతోగాని, కర్తృత్వాది [క్రియలతోగాని, రాగ ద్వేషములతోగాన, నుఖ 
దుఃఖములతోగాని దేహధర శ్రములయిన క్షుత్సిపాసాదులు జనన మరణములతో 

వ సంబంధమును లేదు. యథార్హమున యో ధర ము 
న  కసీరధర్మమలుగాని నాకు సంబంధించినవి కావు. 

కల్పితములే గనుక అట్టి కాంతిని నా యథార్థ 

(_థాంతి యనునది అయ థార్ధజ్ఞాన పం. మనసుకు కలుగు వికారమే 

కాని వేరుకాదు. కాన యిప్పుడు నా సత్య సరు పజ్జానముబే నామనస్సు 

సంస్కరించుకొనిన నా సత్య స్వరూపమును నేను తెలుసుకొనగలను. ఇట్టి 

సత్యస్వరూపమును స్వానుభవమును పొందు పే పరమ పురుషార్థము, మోక్షము 
అగుచున్నది. 

అహంకార వివేచన 

అహంకారమనగా నేను, నాది యనుకొనుట. అహంకారుడు అను 
శబ్దమునకు అర్థము నేను. ఇట్లు అహం, నేను అనుకొనుచునే సర్వ వులును 
సర్వవ్యవహారములు చేయుచున్నారు. ఈనేను అను (ప్ర +తి లేనిదే ప్రపంచమే 



(i 

యుండదు. ఈనేను అనునది జీవుని జన (ప్రభృతి 'వెంబడించుచు -ప్పని 

మోక్ష పర్యంతము ఉండును. ఈగేను అనువాడు యెవడు అని బాగుగ విచా 

రించిన యెడల మిథ్యయేయగును. అయిననూ ఈనేను అను ప్ర తి లేనిది 

లోక వ్యవహారము జరుగుటగాని, జీవుడు మోక్షప్రాప్తి నొందుటకుగాని వీలు 

కాదు. ఈనేను అనునది యున్నది యనుటకు పరమార్హతః వీలులేదు. లేదను 

టకు వ్యవహారతః వీలులేదు. అట్లనుటకు వీలునుకాదు. కాని పర్యవనానముగ 

ఈనేను అను అహం పదార్థమును మాయలాగున లేని దేయని చెప్పుటకు వీలు 

లేదు. ఏలనన ఈ అహం నేను అన్నువ్ర *తి వుడును, చిదాభాసుడును కలసి 

అన్యోన్యాధ్యాసచే అనుకొనుచున్నారు. ఇందు జీవుడు నిత్యుడు, వా_స్తవుడు. 

చిదాభాసుడు కల్పితుడు, (భాంతియుతుడు. నేను అను (ప్ర తిలో వీరిద్దరును 

యున్నారు. కాని ఇద్దరుగా (ప్ర తిని పొందుటలేదు. ఎందుచే నగగా నిజము 

విచారించిన యిందు ఒక్క-డే వా _స్తవుడు, నిత్యుడు, రెండవవాడు అనాది 

అవిద్యా(భమ కల్పితుడు, అనిత్యుడు. ఈ కల్పితుని (భ్రాంతి ధరా. ధ్యాసమునే 

వా_స్తవజీవుడు పొంది నటుల మనకు కనబడుచు సర్వదృశ్య సంసారమును 

కలిగించుచున్నాడు. సర్వ వ్యవహారములు ఈ వీరిరువురి కలియిక అనగా 

అధ్యాసచేతనే కలుగుచున్నవి. “ఇదం” (ప్ర -తిలో లాగుననే “అహం” నేను 

అనుప్ర -తిలో గూడ సతా -నృతములు మిధునీకృతమై, యీనేను అన్నుప్ర తి 

సర్వులకును యొ కేవిధముగా కలుగుచున్నది. ఇందు అధిష్టానము, నిర్వికార 

అఖండ పరిపూ ద్ర చైతన్య స్వరూపుడై న ఆత. __.అధ్య సము, వారివారి 

అనాది అవిద్యాకామకర ఫలముల ననుభవించుటకు కల్పితమైన భిన్న, న్న 

వివిధ వోపాధులు. ఈ వోపాధులన్నియు నేను, నేను అన్నుప తి తోడనే 

వ్యవహరించుచున్నవి. ఇ'కెందువల్లననగా సర్వ వోపాధులకు అధిష్టానము 

ఒక్కటియే గనుక. ఎట్లన చలన చితమలయందు సదా ఒక్క-టియైన 

శ్వేతాంబరపటమునందు చీకటిలో అనేక శబ్దచలన చ్నితములు కనబడుచు, 

దీప (ప్రకాశము వచ్చిన వెంటనే యొట్టివియన్నియూ లేనివే యగుచున్నవో 

అన్తే ఈ వుల అజ్ఞానమను చీకటి యున్నంతకాలము న్న న్న యుపాధు 
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లతో చిత్ర విచితానుభవములను పొందుచు సంసార చక్రమున (భమణము 

చేయుచుందురు. వీరిలో యొకానొక సుకృతజీవుడు అనేక కోటి జన పుణ 

ఫలమున జ్ఞానవ వును (ప్రకాశమును పొంది వా _స్తవమైన తన అధిష్లాన స్వరూ 

సము గోచరించి స్వానుభవము సొందుటవలన - మోక్ష(ప్రా ప్పిబడయును. 

బాగుగ విచారించిన యెంతకాలము యెంతమంది -వలచే అనుభవింపబడు 

చున్నదై నను యీనేను అనుప తి యొక్క వాస్తవిక అర్ధము ఎల్లప్పుడును 

యొక్కటిగానె కనపడుచున్నది. ఎవరై ననూ నన అనునట్టి వారి అనుభవము 

చూచిన (ప్రతివారును సర్వదృశ్యమును నిషేధించుచూ, తనను తాను మిగుల్చు 

కొని గుర్పించుచున్నాడు. అనగా (పతియొక్క- జీవియు తనను తెలుసుకొను 

టకు సర్వదృశ్య నిరాకరణము చేయుచు సర్వ వులును ఈ యొక్క ఆత్మ 

పదార్లమునే నేను అని గుర్తించుచు, గ. రించుచు వారివారి ఆత యందే అనగా 

తనయందే పరమ ప్రీతిని పొందుచున్నాడు. కాని వునికి తనయందు అట్టి పరమ 

పీతి తన వత్యన్నహ వములే తన యందే పొందుచున్నను ఈజీవుడే తన అనాది 

అవిద్యా మహిమచే అధ్యాసవలన అజ్ఞానముచెత (భాంతి రూపమైన పరిచ్చిన్నో 

పాధియే తానని నమ్మి మోసి ఫోవుచు తన జీవ ఈ_ర్రృత్వాద్య మానములతో 

సంసారదుఃఖమును నేను అనుప తితో అనుభవించుచున్నాడు. ఈ అనాది 

(భ్రాంతి మహిమచే జీవుడు తన సత్యస్వరూపమును గుర్తించలేక, తన సత్య 
స్వరూపాజ్ఞానముచె (భ్రాంతుడగుచున్నాడు. ఇట్టి అనాది (భాంతివలన తన 

(భ్రాంతి కల్పితాంతఃకరణోపాధితో తన సంబంధము వాస్తవము కాదని 
తెలుసుకొ నలేకున్నాడు. వుడు తన స్వ(పయత్నముచే యః సంబంధములు 

యువాధి ధర ములు, తనకు వా _స్త్రవము కాదు యని, తెలుసుకొనిన యెడల, 

ల్పితోపాధి ధర ములు తనను వాస్తవముగ బాధించక తనకు 

జ్ఞానమే చె రాక్షసా ధన మగును. 

ట్ర్ అయో 

ముముక్షువు తరిణోపాయ బోధకుగాను యోగవాసిషమందు యీ ఆహం 
ల 

కారమును రెండు విధముల  తెలుపుచున్నారు. ఒకటి సదహంకారమనియు, 

రెండవది దురహంకారమనియు చెప్పుచున్నారు. సదహంకారమనగా నేను 



న్ జో జ జ 

తాను వా_స్త్వవముగ సర్వాధిషా న సత స్వరూపుడని, తనకు యో ఆంతః 

ధర ములతో ఎట్టి సంబంధములేదు ఆని తెలుసుకొని స్వానుభవమునకు న్న 

అస జా Pad FF ఇ వాలు అల్ల 

ఆఅనునసంధానా దులను ఇయుచుండుట. రెండవది తన మయమూసంథ ౪ 

8కరిణ జీవధర ములు కల్పితములని తెలుసుకొని వాటిని జ్ఞాన పూర్వక 
టా! 

నో అది ఖ్ a ల్ లి లొ జో నా నా 

సత తాభ్యాసములచ త్యజించుట ఇటు ఇయుచు తన దురహంకారమును 
aa) 

ఠా 0 

అ కారి యాజ దం వి గాడి మకా wt 
జాన సరూప్పనిగా తె య “ఆం దు SE న య తః (పయత 

జ్, ఆ 

. “అహం” నేను అనుకొను [పతి 

యుండి, స్వష్రకాళమె' సరాఇధిషానమె, సర్యాంతర్చరిపూర వె మె, 
న్ 0 ణ్ చా 

'గమై, దృశ్యరహితమై,సజా య విజా య స్వగత దేదరహితమై, తివిధ 
ఎన్న రహితమె, జగచుతొతి , స్టితి, లయములకు ఏివర కారణమె, 

ఆ — “an 

మె, నిర్వికారమై, నిరతిశయమె, “నిరవయవమ, ని(షి- యమై, అవ్వి 

అఖండ పరిపూర్ణ చై తనఃముగా యే సద్వస్తు వయున్నదో అదియే 

అనునదికాని తన శ రాదులు కావని సంశయ రహితముగా తెలిపి 

వలయును. ఇంకను నేను ఆను తన వాస వ సంరూపము కేవల జ్ఞానము 

జ్ఞాతృజేయములు కావు అనిన్నీ, తను, స్వపకాశ, నిత్య, నిర్వికార, 

ల, మహాకాశములాగున చిదాకాళ స్వరూపుడననిన్నీ, తన సత్య స్వరూ 

) సంవ్యిద్రూప పరిపూర్ణ మహాస్పటికశిల వంటిదనిన్ని తాను సర్వగత 

గ్ కో కి శి వ కరా 4 గంటే 33 చ చ్ అర్ ళా 9 ఆరి అర సంరూప్వుతననసిం అహం చను అను (ఆ త్రిక వా స్తవి 



పత్తూగా త్త నిరూపణ 
ww ఈ 

లోకములో ఒక వస్తువును తెలిసికొనుటకుగాని, పొందుటకుగాని దానికి 

సంబంధించిన సన్నిహిత వస్తువునాాశయించి ఆ వస్తువును పొందటకుగాని, 

తెలిసికొనుబగాని జరుగుచున్న విషయము అందరియనుభవములోనున్న దే. 

కనుక మనము పొందవలసిన _బహ జ్ఞానముకొణకు గూడ మనలోనున్నట్టి 

నత్యవస్తువునాళ 9 యించి యిట్టి జ్ఞాసమును పొందవలసియున్నది. ఇట్టి సత్సదా 

ర్జము (పత్యత్షముగ మనలోనే యున్నట్లు (కుతి 

“సయఏషో౬న్నర్య ర అదయలఆకా శః, తస్మిన్నయం పురుషోమనోమయః, 

అమృతోహిరణ యః అని ఆ(బహ్మ (పత్యగాత. స్వరూపముగ అందరి హృద 

యాకాశాన్నరమందు సున్నాడనియు, ఆయన అమృతుడనియు, తేజోరూపుడ 

నియు చెప్పుచున్నది. ఆయనయే ఆత. దీనినే శంకరభగవత్సాదులు._ 

చి జ అసం గోపీ ణల షం నే 93 ఒప ళో శ్లో॥ స్వప్న (ప్రసంచో రవిణా నథాస్యతే నై వానలాదై ర్నచచక్షురాది ః। 

(పత్య ర్పాకాశన విభా తిసర్యం Il 

అనగా స్వవ్నమందలి (ప్రపంచము సూర్యునిచేతగాని, అగ్నా పదుల 

చతరాదుల చేతగాని భాసించర, కేవలము ఆత స కాశముచేతనే 
గాని oe 

సర్వము భాసించును అని తెలుపుచున్నారు. అనగా _ ఆ (పత్యగాత వల్లనే 

యీ సర్వదృశ్యము (ప్రరాశించుచున్నదని భావము. ఈయనయే 

సర్వాన ర్పహిరా గ్రపకమెన ఆ (బహ. ఈ ప్రత్యగాత్మ స్వరూపమున 

ఆందరి హృదయా కాశములయందునుండి (ప్రకాశించుచు తెలియబడుచున్నాడు. 

కనుక ఈయన స్వరూపమును బాగుగా (గహాంచనివారలకు ఈ |పత్యగాత 

పరమాత లు ఒక్కొ సుయని (గహించి స్వానుభవమును పొందుట అసా 

ధ-ము. కనుక ఈ విసేర ((హాణములు చ ణాలా ఆవశ్యకము ములు. అదియెట్ల 

మందు లోర ధాస్కరుడున్నట్టుగనే, అ అందరి ఆంతర 
ఇచ ఖో లో శ్వ " : మందు చిద్భాస్కరుడున్నాడు. మనము సలాగున పరిమితాకారమైన సూర్య 
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సత్యగాత., నీరూపణ 

మనలో [పతియొక్క-రికిన్నీ అతిసన్నిహితుడుగనున్నాడు, దీనినే _“యక్సాకొ 

దపరోకిద్భహ ' ఈ [పత్యగాత్మ యెల్ల ప్పుడును మన యనుభవములోనున్నా 

డని(వతి తెలుపుచున్నది. కౌని-మనము వివెచనజేయకున్నందున ఆయనను 

గ-హాంచుట- దు. ఎట్లన _ ఈ దృశ్యమంతయు జ్ఞానమునందధిష్టిత మై, 

అజ్ల్ఞానజడమై భాసించుచున్నది. దీనినే గీతాచార్యులు “అజ్ఞాన నావృతం 

జ్ఞానం” , అని చెప్పుచున్నారు. అజ్ఞానము అంధకార రూపము. ఈ యజ్ఞాన 

చును కప్పును సివేసినగాని మనకు సత్యము భాస్యముకాదు. మనలోని అన, 8 

కరణము జడము. అందుకుగాను మనలోనున్న ఈ (ప్రత్యగాత యే అన, ః 

కరణము ద్వారా సమస్త పదార్థములను మనలకు భాసింపజేయు చున్నాడు. 

ఇదిగాక లోకభాస్క ఏడైన సూర్యుడు మనలకు బాహ్య (సకాశమునే యిచ్చు 

చున్నాడుగాని అన్నర పికాశమునీయజాలడు. ఈ (ప్రత గాత్మ చిద్భాస్క 

రుడు గనుక మనలరు వాహా్యాన్నర ప కాశములను సదా ఇచ్చుచున్నాడు. 

ఎట్లిన - చీకటిలోనున్న పమునుషుడు నేనున్నానని తననున్ను, తనచుట్టు 

చీకటి యున్నదని తన చాహ్యామందున్న చీకటినిన్నీ యీ (పత్యగాత్మ పకా 

శము త, తెలిసికొసగలుగుచున్నాడు. ఇదిగాక జా(గత్స శప్నసుషు ప్ప పులను 

మూడు దశలయందును ఈ (పత గాత్మయొక గాడే సమాసముగానుండి ఆయా 

యవస్టలయందు జ్ఞానాజ్ఞానములను (గహించుచున్నాడు. ఎట్లనగా _ సుషుప్తి 

నుండి . చినవాడ"ఏలావస్తంకాలం సుఖమహమస్వాప్సం, నకించిదహమవేది 

షష్” అని, అనగా _ సనింతకొలము సుఖముగ నిదించితిని. నాకేమియు 

'దెలియ- దు అని ఎసుమున్నాడు. సుషుప్తి కాలమందు అన, ఃకరణముగూడ అజ్ఞా 

నమందులయమగుచున్నది. ఆసుమప్పి కాలపుందుండునది యీ (ప్రత గాత 

యొక్క పేకాని, మరేదియులేదు. జా గతగలిగిన తరువాత తన జ్ఞాన సుఖ 

స్వ రూపానుభనముసు ఓలా లాజ్ఞాసముసు రెంటిని స రించుకొనుచున్నాడు. 

దేనివల్ల ఈ |ప్రత్యగాత్య అవస్తా త్ర యములోసుస్ను అవాధితుడై మనలో 
నుండి స్జాన సరాళములఅనిచ్చుచున్నాడని సులభముగ _1హించవచ్చును. 

చేకటిలోనున్న ఘటము నున్నా నని చెప్చుటలేదుగద।: ఈ తెలివియే (ప్రకాశము, 
0 



ఇట్లు తెలిసికొని ఆయన అనగా _ ఈ [పత్సగాత్మ మనలొనున్నాడని 

నిశ్చయించి ఆయన వాస్తవ స్వరూపమే తానుగా గొహించవలెను. కాన 

సీ పత్యగాత మనలకు కనబడుటలేదని శంకకు అవకాశములేదు. ఈ (ప్రత 

గాత (చిద్భాస్కరుడులోొకభాస్కరునిలాగున (వత్యక్షాదులకు గోచరుడుకాడు. 

ఐనను ఆయన వాస వస్యరూపమును తానుగా తెలిసికొని నిశ్చయించి 
అవునో 

అనుభవరూపఫలపర్యన్నము _ దిర్హకాలానుసంధానముజేయగా ప్రతిబంధ 
రు సత్త ౧ వక నందా గ్ నివృతియై తత్స రూపమును పొందును. ఈ (ప్రత్యగాత్మ జ్ఞానస్వరూపుడు, 

జ్ఞానము తెలియబడునదికాదు. తెలిసికొనునది జ్ఞానము. అది తెలియబడునది 

గాని, తెలిసికొనే కర్పగాని అగుటకు వీలులేదు. కుతి సత్యవస్తు కుప్పు ఒక్క-టియే 

యున్నది. తదితరమంతయు అసత్యము, |భాంతిజన్యము అని తెలుపుచున్నది, 

కనుక నితరమును తెలిసికొనుట [భ్రాంతి జ్ఞానమేయగును. ఐనను ముముక్షీ 

వగు సాధకునకు ఈ కల్పితధీవృ త్తి త్రి చే తగాక, ఈ [(పత్యగాత్మ పరమాత 

స్వస్వరూపము తానుగా తెలిసికొనుటకు వేరుశరణ్యములేదు. ఈయన జ్ఞాన 

స్వరూపుడు. తెలియబడుటకు వీలుకానిదగుటచేతనే జిజ్తాసువగు సాధకునకు 

ఈ [బహ ను తెలిసికొన్నానన్నను తప్ప. ఎందు చేతననగా- 

ఈయన  తెలియబడువాడుకాదు. కనుక దీనినే (శుతి *య్యత్రాన్యోన 

త్సశ్యతి తదల్పం” అని చెప్పుచున్నది. తెలియదనిన్ని తెలియలేదనిన్ని నిశ్చ 

యించితిమేని, అప్పుడు సాధనముగ (శవణాదులను బోధించు “*.దషవ; 

0 

శోత కవ వో నదిధ్యాసిర న 8” _అన్నుశుతి వాక్సమునకు నార్లక్య 
్ థి ఖి 

ఫోవృను. కనుక శద్దార్ధమును గొణముగ భావించి సాధనకొరకు ముమువ 

వైన సాధకుడు తదనుభవ లాభమును కొరుచు సత్య స్వస్వరూప స్ట | 

వర నృము నిరన్నరానుసన్లాన సమాధ్యభ్యాసములను చేయవలెను. ఈ మార్గ 
ఠా ౮ fn 

మిట్టిదిగనుక ౫ నె న శుతిోకురస సకధారా నికితా దురత్య యా దుర్గంపథ స్త త్యవయో 

వదన ' ఆని యీ మారక్తిషతనుచెపి, మరియు “కశి a) 

జ అద చి 4 f ౮ న న క్త ఈ ఫలము 5రుడెన ఏ యొక్కనికో కలుగుచున్నదని చెప్పు 



ఇట్లు తెలిసికొని ఆయన అనగా _ ఈ [పత్సగాత్మ మనలొనున్నాడని 

నిశ్చయించి ఆయన వాస్తవ స్వరూపమే తానుగా గొహించవలెను. కాన 

సీ పత్యగాత మనలకు కనబడుటలేదని శంకకు అవకాశములేదు. ఈ (ప్రత 

గాత (చిద్భాస్కరుడులోొకభాస్కరునిలాగున (వత్యక్షాదులకు గోచరుడుకాడు. 

ఐనను ఆయన వాస వస్యరూపమును తానుగా తెలిసికొని నిశ్చయించి 
అవునో 

అనుభవరూపఫలపర్యన్నము _ దిర్హకాలానుసంధానముజేయగా ప్రతిబంధ 
రు సత్త ౧ వక నందా గ్ నివృతియై తత్స రూపమును పొందును. ఈ (ప్రత్యగాత్మ జ్ఞానస్వరూపుడు, 

జ్ఞానము తెలియబడునదికాదు. తెలిసికొనునది జ్ఞానము. అది తెలియబడునది 

గాని, తెలిసికొనే కర్పగాని అగుటకు వీలులేదు. కుతి సత్యవస్తు కుప్పు ఒక్క-టియే 

యున్నది. తదితరమంతయు అసత్యము, |భాంతిజన్యము అని తెలుపుచున్నది, 

కనుక నితరమును తెలిసికొనుట [భ్రాంతి జ్ఞానమేయగును. ఐనను ముముక్షీ 

వగు సాధకునకు ఈ కల్పితధీవృ త్తి త్రి చే తగాక, ఈ [(పత్యగాత్మ పరమాత 

స్వస్వరూపము తానుగా తెలిసికొనుటకు వేరుశరణ్యములేదు. ఈయన జ్ఞాన 

స్వరూపుడు. తెలియబడుటకు వీలుకానిదగుటచేతనే జిజ్తాసువగు సాధకునకు 

ఈ [బహ ను తెలిసికొన్నానన్నను తప్ప. ఎందు చేతననగా- 

ఈయన  తెలియబడువాడుకాదు. కనుక దీనినే (శుతి *య్యత్రాన్యోన 

త్సశ్యతి తదల్పం” అని చెప్పుచున్నది. తెలియదనిన్ని తెలియలేదనిన్ని నిశ్చ 

యించితిమేని, అప్పుడు సాధనముగ (శవణాదులను బోధించు “*.దషవ; 

0 

శోత కవ వో నదిధ్యాసిర న 8” _అన్నుశుతి వాక్సమునకు నార్లక్య 
్ థి ఖి 

ఫోవృను. కనుక శద్దార్ధమును గొణముగ భావించి సాధనకొరకు ముమువ 

వైన సాధకుడు తదనుభవ లాభమును కొరుచు సత్య స్వస్వరూప స్ట | 

వర నృము నిరన్నరానుసన్లాన సమాధ్యభ్యాసములను చేయవలెను. ఈ మార్గ 
ఠా ౮ fn 

మిట్టిదిగనుక ౫ నె న శుతిోకురస సకధారా నికితా దురత్య యా దుర్గంపథ స్త త్యవయో 

వదన ' ఆని యీ మారక్తిషతనుచెపి, మరియు “కశి a) 

జ అద చి 4 f ౮ న న క్త ఈ ఫలము 5రుడెన ఏ యొక్కనికో కలుగుచున్నదని చెప్పు 



శరీరత్రయ వివేచన 
ఈ (బహ విద్యానుసంధాన మనునది తన స్వరూపమైన (బహ. (ప్రాపికి 

అనుష్టించవలసిన ఒక (ప్రక్రియ. ఈ (పక్రియ ఎట్టిదనగా--(బహ్మ జిజ్ఞాసువు 

తన సత్యస్వరూపమును బాగుగా గుర్వీశ్వరానుగహములద్వారా (శ్రుతి 

యు క కనుభవ పూర్వకముగ తెలుసుకొని దాని స్వానుభవమును పొందుటకు 

అనెక విధములుగా, అనగా తనకు (గ్రహణదార్హ తలు కలుగు విధమున 

మననాదులు చేయుచుండవలయును. ఇట్టు చేయుటలో ముముక్షువునకు దృశ్యా 

నుభవములు ఖిన్నభిన్నముగా కలుగుచుండును. ఇందులో మొట్ట మొదటిది తన 

శ 'రానుభవము. దీనిని గురించి శాస్త్రము పలువిధముల ఇది మిథ్యయని 

చెప్పిననూ శాస్త్రీయ స్వానుభవ యుక్తితో గూడా తను విచారణ చేయుటచెత 

అంత 8కరణకు సిద్ధాంత దార్హ రము అధికము కాగలదు. అందుకుగాను మనము 

యీ కింది అనుభవ విషయములను విచారణ చేయుదము. పతి వున 

కున్నూ స్థూల సూక్ష్యకారణ శరీరములని మూడు శరీరములున్నవని శాస్త్రము 

చెప్పుచున్నది. ఐననూ సూక్ష. శ -రమైస అవిద్యా విలయముతో అంతఃకర 

ణము గూడా నశించునుగాన దీనికి వేరు ప్రయత్నము అక్కరలేదు. 

శో సూల స ససన్నమయో 'దేహస్సూక్ష స్పా కద్వాసనామయః | 

మూలాజ్ఞానం యత దేవ శరీరంకారణాభిధమ్ ॥ 

శ్లో బహా తై కత్వ విజాన శక్త్యైవ [బహ విద్యతిః । 
ne) cn == 

నాశయేత్కారణం దహ మకుర్వన్ కించి దంతరమ్ ॥ 

అనగా ఈ అన్నవికారమైన దేహ లము. వాసనారూపమైనది 

సూక్ష్మ దేహము. మూలాజ్ఞానమే కౌరణ ఇ. (బహా త్రై కత్వవిజ్ఞాన 

ఇ కితోనే యీ కారణ శ “కమును యతి నశింపజేయగనే రంత కరణము 
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అని శంకర భగవత్పాదులు కారణ శరీరముతోపాటు అంతఃకరణము 

గూడ నశించునని తెలుపుచున్నారు. గాన ఇచట స్థూల సూక్ష శరీరములను 
గురించియే విచారణమావశ్యకము, ఇందులో మొదటి రెండు శ 'రములై న 
స్థూల సూక్ష్మములు నశించునవి. ఆత, యొక క్కటియే సత్యమని శాస్త్రము 
చెప్పుచున్నది. గాన మన యనుభవముచే గూడ విచారించుదము. పైన చేప్పిన 
స్టూల సూక్ష. శరీరములలో (ప్రతివారి స్ట సూల శరీరము మనమెంత జా(గతగా 

రక్షించిననూ మన (పయత్నములేకయే కాల పరిణామములను పొంది ఆ 

వుని పారబ్దాంతమందు ఈ శరీరము నశించుచున్నది. దీనికి పాయత్న 
మక్క-రలేదు. దీనిని ఆపుటకు ఎంత (ప్రజ్ఞావంతుల కై నను సాధ్యమగుటలేదు. 
ఇది అందరకును (ప్రత్యక్షమే. ఈ స్థూల దేహము నిరపరాధి, జడము. 
స్వతః ఏమి చేయునదియూ గాదు. కాష్టతుల్యము. ఐననూ దీని సమస్త 
వ్యాపారములు సూక్ష శరీరమైన అంతఃకరణ సారథ్యముచే జరుపబడుచున్న వి. 
గనుక ఈ స్థూల శరీరము మనలకు పారబ్దానుగత మైన దేహయా శ్రా నిర్వ 

హణమునకే పనికి వచ్చునదిగాని, అంతకన్న మనకెక్కువ ఉపయోగపడుట 
లేదు. ఇదిగాకనూ [పతి వునకు ఏ జన స్థూల 'దెహము (ఉపాధి) ఆ 
జనా ంతమునందే నశించుచున్నది. గాన దీని నాశముకు మనము చేయనల 
సిన వయత్న మేమిన్నీ లేదు. కాని ఈ స్టూలోపాధి సారథ్యమును జరుపు 
చున్న సూక్ష శరీర (అంతఃకరణ)మట్లు నశించుటలేదు. కాని శాస్త్రము 
ఈ యన్తఃకరణోపాధి గూడ జడమనియు, నశించునదనియు చెన్పుమన్నది. 
ఈ యన, :కరణము వత్వముతోపాటు అనాది అవిద్యవల్ల సంప్రాప్త 
-వనితో ' మోక్ష సం(ప్రాపి. పర్యంతముండి నశించును. గనుక ఈ యంత క 

కరణము, అనగా సూక్ష శరీరమును పోగొట్టుకొనుట, అనగా త్యజించుట 

(పతి జీవునకు అతి ప్రయత్న సాధ్యముగాని, స్టూలోపాధిలాగున సులభ 
ముగా తనంతటతాను విడిచిపోవునదికాదు. గాన వీద్వాంసుడు దీనిని గురించి 
పరిపరి విధములుగా విచారణచేసి దీని అవా _స్తవికతను తెలుసుకొని జ్ఞాన 
పూర్వకముగా త జించిన యడల మనకు కృతార్థత కలుగును గాని వేరువిధను 
ఇదు. దీనినే... 



కో॥ అంతఃకరణ సం తాగాదవళిషే చిదాత ని । 
గా లు (టు 

అహం [బే లా తి వాక్యేన (ది హ్మ్త్వం సాక్షిణీక్షతే ॥ 

అని విద్యారణ స్వామి తెలుపుచున్నారు. ఐనను (బ హ్మా జ్ఞా న 

(ప్రాప్తికి ఈ యన్మఃకరణమునే సంస్కృతము గావించి మనము ఫలపాొొప్టి 

పర్యంతము దీనీనే ఆశ్రయించి చిత్తశుద్ధి ద్వారా (బ్రహ్మానుభవమును పొంద 

వలసి యున్నది. గాన ఈయంతఃకరణ స్వరూపమును మనము బాగుగా 

గ హించి ఉపయోగించుకొనవలసి యున్నది. ఇందుకుగాను. 

శ్లో బహ ణ్య జ్ఞాననాశాయ వృతి వ్యాపి రపేకతే । 
౧ జో = లిం 

స్వయం స్పురణ రూపత్యాన్నాభాస ఉపయుజ్య తే i 

అని కూడా విద్యారణ్యముని తెలుపుచున్నారు. గాన ముముకువునకు 

యీ యన్సఃకరణమెట్టిది ? దీనినుపయోగించుకొను కెట్లు ? అను విచారణ ఆవ 

శ్యకము. సూక్ష్మశ ర మన్నను, అంతఃకరణమన్నను, జీవత్వమన్నను, 

ఆభాసమన్నను, కించిద్భేదములున్ననూ, మొత ముమీద ఇవి యన్నియు 

ఒక్క-టియే. మొట్టమొదట ఒక్క-టిగా యున్న సత్పదార్థమునందే మాయా 

(ప్రభావమువల్ల పరిచ్చిన్నత్వములు కల్పితములై పీని 'అవిద్యాకామ కరల 

కర త్వభోకత్వములకుగాను ఏర్పడిన కల్పిత సూక్షో. పాధి యీ యంతః 

కరణము. మనస్సు, బుద్ది, చిత్త ము, అహంకారములన్నియూ ఈ యంత; 

కరణ సరిణొమములు. సె "న తెల్పినవిధమున ఈ యంత కరణము మాయా పభా 

వముచే అనాదికల్సిత మె కర్ఫ త్వ భో_క్రృత్వములను కల్పించుచూ కర్మఫల 

భోగార్థమై అనేకోపాధులను గ్రహించుచు ఆ పా్రారబ్బఫలాంత మందా యుపాధిని 
విడచి ఆయా జన. లయందు సంపాదించిన కర ఫలానుభవముకొరకు మరల 

మరల ఉచ్చసీచోపాధులను గహించుచూ సము[దములో పడిన ఎండు సొర 

కాయ బ్యురలాగున ఆ యొడ్డుకును యీ యొడ్డుకును కొట్టుకొనుచు జన. పరం 

పరల ననుభవించుచూ తన అవిదా నాశము అనగా మోక్షపాంపి. పర్యంతము 

ఈ సంసార మహాసము[ద్రమున నోలలాడుచు యుండును. దీని స్వరూపము 
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పరిచ్చిన్నము (ఏకచదేశి, జడము (దుఃఖము) ఐయున్నది, ఇదియంతయు 

భాింతి (ప్రభావము. ముముకువై నవాడు దీనియొక్క-, అవాస్తవికతలను 

గ్రహించి తన సత్యస్వరూసమును (అనగా మరచినదానిని) తిరిగి తెలుసు 

కొని అనుభవములోనికి తెచ్చుకొనుట, పొందుటయేగాని. మరియేమియు 

కొతదిగాని, లేనిదానిని సంపాదించుటగాని కాదు. ఇట్లు పరిచ్చిన్నావృత 

జడదుఃఖరూపమై, ఆభాసమై, ఏ జన్మకు ఆ జన్మలో నేను నాది అను 

అహంకార క_ర్హృత్వా మానియై ఆ జన్మ పా రబ్బాంతమందు ప్వ్ముత, కళత్ర, 

విత్త, క్షేతాదులను ఎట్లున్నవి అట్లువిడచి తనయొక్క- అవిద్యాకామకర, 
ఫలములయందు అభిమానియె, తిరిగి కర్త ఎ్రత్వభోక, ఎ్రత్వములను కల్పించు 

కొని తతృలభో గార్ధమై మరియొక యుపాధిని ఉచ్చనీచ వివక్షత లేక (గ్రహిం 

చుచూ, అంధపాంథునిలాగున ఈ సంసార సముద్రమున ఈదులాడు ఈ 

సూక్ష్మ పాధియైన అంత ౩కరణమును మనము సత్య మెనదానినిగా నమ్మి వ్యవహ 

రించుట ఎంత అవివేకముగానున్నదో (గహింతురుగాక -_ కాని దీనిని 

త్యజించుట ఎట్లు ? సంభవమా ? అను సందేహము కలుగక మానదు. ఇది 

పురుష ప్రయత్న సాధ్యముగాని, దానియంతట అదియే స్టూలోపాధిలాగున 

విడచునదికాదు. దీనిని, దీని సత్యాసత్యతలను బాగుగా విచారణచేసి జ్ఞాన 

పూర్వకముగా త్యజించవలసినదేగాని వేరు దారిలేదు. ఇందుకుగాను ముము 

కువు ఉపనిషద్వాక్య (శవణమువల్ల పరమార్థ సత్య లక్షణములను బాగుగా 

(గ్రహించి అట్టి లక్షణములకు ఈ సర్వదృశ్యమును తాను అని వ్యవహరించు 

అంత ఃకరణమున్ను ఎంతవరకు ఆ లక్షణములకు వరించునో చూచుకొనవల 

యును. కాల్మ్యతయ, అవస్థా(త్రయ, అబాధిత వస్తువు సత్యము -- తదితర 

మంతయు ఆభాసము, అసత్యము, మిథ-యని శాస్త్రము మనలకు తెలుపు 
చున్నది. గాన ఎట్లు చూచినను ఈ యంతఃకరణము _సుమప్త ్యవస్థయందు 
ఎవరికిన్నీ గోచరించుటలేదుగదా ! దీనిని గురించి లోగడ విపులముగా తెలిపి 

యుంటిమి. ఇదిగాకను కర్హత్వాద్యభథధిమానములు తనకు వాస్తవములే ఐన 

యడల ఏ జన లో తాగు సంపాదించిన పుత్ర, మిత్ర, కేత-, కళత్ర, విత్తా 



(బహ్మవిద్యానుసన్జాన దర్పణం 

దులను తన స్టూలోపాధి సహితముగ విడిచి వెళ్ళునా ? ఇది అందరకున్ను 

(పత్యక్షమేగదా ! నాది అనుకొను తన సమస్తమును అవియున్నంతకాల 

మైనను తాను యుండుట లేదుగదా ! ఇట్లు ఎందులకు జరుగుచున్నది, దీని 

వాస్తవమేమిటియను విమర్శ విద్వాంసున కావశ్యకమేగదా ! అందుకుగాను 

ఈ యన్నఃకరణ లేక సూక్ష్మోపాధి చర్యలనుబట్టి చూడగా ఇది కల్పితమైన 

దనిన్నీ దీని కర్ఫత్వాదులు కూడా కల్పితములుగాని వాస్తవములుగావని 

తేలుచున్నది. ఎందుకన ఈ కర్హృత్వము వాస్తవమైన యడల ఎ కర్త 

యున్నూ తన ఆస్తిని అన్యులపాలు జేసి ఫోడుగదా ! గాన ఇట్టి కర్చిత్వా 

దులు తాక్కాలికానుభవ క బృతములుగాని, వాస్తవములుగావు. దీనినే 

ఈ యంతఃకరణ పరిణామమైన అహంకారమును గూర్చి “అహంకారా ధా 

యాసా కల్పతే నతువాస్తవీ” అని వసిష్ట వచనము తెలుపుచున్నది. ఈ 

యహంకారము కేవల కర ఫలాధీనమై యున్నది. నేను, నాది అనుకొను 

అహంకారము తన సుకృత దుష్కృత పా౦రబ్బకర్మఫలముండునంత వరకే యా 

కర, త్వాదులు కనబడుచున్నవిగాని ఆ వుపాధితో అనుభవించ వలసిన [పార 

బ్బ్రఫలము రిన వెనుక ఒక్క క్షణమైననూ ఈ కర ర త్వాదులుండుటలేదు. 

ఈ నేను అనుకొను అహంకారుడు శేవలము పరాధీనుడుగా యున్నాడు, గాని 

స్వతంత్రము కనబడుటలేదు -_ ఏలయన తాను ఉండదలచినంత కాలము 

యుండలేకుండ యున్నాడు -- లేక తాను నాదియనుకొను పుత, కళత్ర, 

విత్తాదులను తాను యుండినంతకాలమైననూ నిలుపుకొన లేక యున్నాడు, 

తనదనుకొను గృహమును కట్టించినంత కాలమైనను తను ఉండుటలేదు. 

ఇన్తే త తనదనుకొనుచు ఆతి పీ పీ" తిగా తలంపబడుచున్న ప్పుతకళ[త్రాదులు తన 

ముందే నశించుచున్నారు. ఎంత [పయత్నము జేసియు నిలుపుకొనలేక యీ నేను 

అను అహంకారుడు ఉన్నాడు. ఈ యహంకారుడు కేవల వాసనాప్రయుక్కు డ 

కర. ఫలానుభవమును పొందుటకుగాను యేర్చడిన కల్పితోపాధి. దీనినిబట్టి 

చూడ నేను అనుకొను తనస్థితి ఎంత పరాధీనముగా నున్నదో వివేకులు 

గ హింతురుగాక, ఇట్టి దుఃకా దులను వృడు ఫొందకుండుటకే (శుతిమాత 
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మనలకు అనేక వచనములతో ఈ దృళ్య అసత్యత్వమును -- మనయొక్క 

స్వస్యరూపమును గురించి చెప్పుచున్ననూ మనలకు విశ్వాసము కలుగుటలేదు. 

కాన మనము తెలుసుకొనవలసినది యేమన _ మనలకు స్ఫురించు ఈ 

యహంకారము వాస్తవము కాదని తెలుసుకొని, తదుపరి ఇట్టి యహంకారములు 

రెండుగా నున్నవియని శాస్త్రముచే (గ్రహించవలెను, ఇందొకటి సదహంకా 

రము, రెండవది దురహంకారము. మొదటిది సత్యము. రెండవది అసత్యము, 

కల్పితము. ఈ రెండవ అహంకారమే అంతఃకరణ సంయుక్తమైనది -_ 
ఆభాసముగాన దీని మిథ్యా స్వరూపమును బాగుగా విచారణచేసి తెలుసుకొని 

ఈ యవా_స్తవమైన రెండవ అహంకారము నేను అహం కాననిన్నీ, నోన అను 

కొను మొదటి అహంకారుడై న తన సత్యస్వరూపమునకు కర్ఫృత్వాదులు 

లేవు అనిన్నీ కల్సితములనిన్నీ (గ్రహించి ఇట్టి కర్తృత్వాద్య మానములను 

వదలి తన దేహయా।త్రాభారమును మాతము యథా (పాపృముగా వ్యవహ 
రించుచు, పోరబ్ది ఫలమును నిర మానముగా అనుభవించుచుండిన ఈ 

రెండవదియైన అంతఃకరణ అహంకారుని బలము కాలక మముగా 

క్షీణించును. అప్పుడు తన వా_స్తవ స్వరూపమైన మొదటి అహంకారముతో తన 
సత స్వరూపమును స్వానుభవ పర్యంతము అనుసంధానము చేసుకొనవలసి 
యున్నది. ఇట్లు అనుసంధానము జేసుకొనుచున్న “ (వ్ర వెగానామాసన్నం” 

అను సూత, మునుబట్టి తన అనుసంధాన (పీతి నిశ్చయ వతలతో 

పాిరబ్ద (ప్రతిబంధాంతమున తన స్వరూపము గోచరించి నేను అను ఈ 

మొదటి అహంకారముకూడ నశించి కేవలతత్స రూపము తానుగానే యగును. 

ఇట్లు నిత్యానిత్య వివేక వివేచనతో తన సత్యస్వరూపమిట్టిదియని తెలుసు 

కొని స్వానుభవమును హపొందుటే తత్వజ్ఞానము. జిజ్ఞాసువునకు మోక్ష 

(ప్రాప్పికి వై రాగ్యము, భోధ, ఉపరతి, అను నీ మూడునూ యావళ్యకమై 

యున్ననూ అందు జిజ్ఞాసువునకు బోధ అనగా జ్ఞానము; యనిన తత్వ 

జ్ఞానమే యీ మూడింటియందునూ ముఖ్యమైనదనిన్నీ సాకొత్సాధనమనిన్నీ 

విదా రణ స్వామి ఈ |క్రింధివిధమున తెలుపుచున్నారు:.- 



(బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

శో తత షబోధః సంధానం స్యాత్వాకానో క్ష _పదత్వతః | 

బోధోసకారిణా వేతౌ వై రాగ్యో పరమా వుభా ॥ 

అనగా . వైరాగ్యము, ౨. బోద, ఏ. ఉపరతి అను నీ మూడింటిలో 

తత్త్వటోధ మోక్షమును గలుగజేయును, గనుక ముఖ్యము. తక్కిన రెండును 

త త్త బోధకు సహాయకారులగును. 

శో॥ పూర్ణేబోదే తదన్యా ద్వా (ప్రతిబదొ యదా తదా, 
౧ కి 0 

మోక్షో వినిశ్చితః కింతు, దృష్ట దుఃఖం న నశ్యతి ॥ 

అనగా తత్స జ్ఞా జ్ఞానము పూర్ణ ముగానుండి వై రాగ్యోపరతులు లేని 

యెడల మోక్షము తప్పక కలుగును. కాని వను క్రి సుఖము. గలుగనేరదు. 

పా” రబ్బమువలన గలుగు దుఃఖము నశింపదు. 

ఇట్టుగాక వై రాగ్యంబును ఉపరతియు పూర్ణ ముగానుండి తత్వ 

జ్ఞానము లేకపోయిన యెడల మోక్షముకలుగదని మరియొక్క శ్లోకములో 

గూడ చెప్పియున్నారు. 

గాన యిట్టి తత్త ్ వజ్ఞాన సంపాదనకు, శరీర్యత్రయ వివేచన బాగుగా 

చేసిన, తన సత -స్వ్యరూసపము గోచరించును _ ఇదియే పరమలాభము. 

లి 

ww ల లో 

లాసనా నరూపణ 

ఈ వాసనా స్వరూపమును గురించి యితర నిరూపణములలో కొంత 

చెప్పబడినను వుడు నిత్యసుఖమును పొందుటకు ఈ వాసనా నిరూ లనమే 

అతా వశ -కముగాన తిరిగి ఇచటగూడ విచారింతము. ఈ వాసనలు ' వృల 

యందు రెండువిధములుగ నుండును. (ప్రబుద్ధవాసనలు, స్కుప్త్పవాసనలు అ, 



వాటిలో (ప్రబుద్దవాసనలు అనుభవమువల్ల తెలియుచునేయుండును. కాని 
సు ప్రవాసనలు అట్టు తెలియబడక నీటియందు బుడగయున్నట్లుండును. అనగా. 

బుడగ సీటిపైకి వచ్చువరకు తెలియబడక నీటిలోనేయుండును. కనుక 
ఈ సుప్తవాసనలను కనిపెట్టుట కష్టనాధ్యము. ఐనను జిజ్ఞాసువగువాడు 

సూక్ష. బుద్ధితో వాటిని కనిపెట్టి మోక్షసిద్ధికి ఇట్టి (ప్రబుద్ధసు ప్త వాసనల రెంటిని 
నిర్మూలించవలెను. ఇందు మొదటిదైన (ప్రబుద్ధవాసనలో కుభవాసనలనియు, 

ఆళుభ వాసనలనియు రెండువిధములు. : శుభవాసనలు శాస్తా నుకూలమై 

యుండునని. అశుభవాసనలు కేనలలోకవాసన ననుసరించి యుండునని. 

“నలోకః పారమార్థికః” అను న్యాయము ననుసరించి పరమార్ధము గోరునట్టి 
ముముక్షువు ఈ లోకవాసనలను శాస్త్రవాసనలచే జయించి, యీ శాస్త్రవాసనలను 

గూడ త_త్త్వవాసనచే జయించవలెను. ఈ తత్త వాసనాదార్థ కము సతత 
త క్వాను సంధానములేనిదే కలుగదు. మనమీలోకమునందనుభవించు సమస్త 
దుఃఖములకు వులయొక్క- యీ అనాది వాసనలే ముఖ్యకారణము. సర్వ 

ప్రయత్నముల చేతను ఈ వాసనా తా-గమును ముముక్షువై నవాడు చేయవలసి 

యున్నది. దీనినే యోగవాసిష్టములో- 

లో అశేషేణ పరిత్యాగో వాసనానాంయ ఉ_త్తమః ] 

మోక్ష ఇత్యుచ్యతేసద్భి స్పఏవ విమల[కమః ॥ 

వాసనా ద్వివిధా (పోకా శుద్దాచమలినా తథా | 

మలినా జన నో హేతు శ్ళుద్దా జన వినాశం ॥ 

అజ్ఞాన సుఘనాకార ఘనా హంకారశాలిసీ | 

పునర్గన. కరీ (పో కా మలినావాసనా బుధైః 8 

పునర్దనాః జూ-రాం స్త క్వా స్టి స్టితా సంభృష్ట జవత్ । 

అనగా సంపూర్ణముగ వాసనలను పరిత్యజించుటయే మోక్షమని 
విద్వాంసులు చెప్పుదురు. అట్టి వాసనలు శుద్దవాసనలనియు, మలినవాసన 
లంయు రెంగువిధములు. మలిన నాసన మరల జన కు కారణమగును. శుద్ధ 
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వాసన జన్మలను తొలగించును. అజ్ఞాన వికారరూపమైన దృఢాహంకారముతో 
గూడినదియే పునర్జ్షన్మమునిచ్చు మలినవాసన. పునర్జన నిచ్చు శక్తి నశించగా 
అగ్ని త ప్రమగు జమువలె నుండునది శుద్ధ్దవాసన. ఇట్టి శుద్ధవాసన గలవారికి 

నురల జన. యను అనర్హము ఉండదు అని వసిష్ట భగవానులు చెప్పుచున్నారు 

ఈ వాసనా సంస్కారములు వివిధ - వులయందు వివిధములుగ అనాదిగ 

ఉన్నవి. ఎట్లనగా _ అప్పుడి అండమునుండి వెలుపలకు వచ్చిన (అనగా 
జని ౦చిన) కోడి_బాతు పిల్లల (ప్రవృత్తిని చూడగా ఈ సంస్కా-రవాసనా 
దార్హ్య మెంత చి తముగనుండునో తెలియును. పుట్టిన వెంటనే కోడిపిల్ల మట్టి 

మ పోవుల మీదికి వెళ్లి వెదకును. బాతుపి ల్ల పుట్టిన క్షణముననే సమీపమున 

నున్న సీటిలోనికి పరుగె శ్రీ వెళ్లి వెదకును. ఆ నీరును చూచిన కోడిపిల్ల కు 
మరణతుల్యమగును. బాతు పి లకు ఆహ్హా దముగనుండును. నీరు ఒక్కశే 
మైనను వల యొక్క. వాసనా శేదములజే సుఖదుఃఖములు కలుగుచున్నవి. 

సర్వులు పరమఎహ్యముగ జూచు అమేధ్యము వరాహమునకు పరమ పీతి 
దాయక మగుచున్నది. ఇట్టి (పీతి భక్షణములు ఎట్టివారికై నను మృష్టాన్నము 
నందుగూడ కలుగుటలేదని ఊహించవచ్చును. సర్పగరళము న్న న్న 
కాలములలో -న్నభిన్న (ప్రయోగములచే అమృతము, విషమునగుచున్నది. 
మత్వారహారము కొందరికి పరమ ప్రీతిని, మరికొందరికి పరమాసహ్యమును 

కలిగించుచున్నది. ఒక్క _స్తీీయే కుమారునకు తల్లియని పూజ్యభావమున 
కును, తండికి కూతురని వాత్సల్యభావమునకును, భర్తకు భార్యయని 

శృంగార భావమునకును విషయమగుచున్నది. ఈ భావములను బట్టి 
ఆ యొక్క _స్తీయే త ల్లియని, కూతురని, భార్యయని, ఉదాసీన యనియు 
వ్యవహరింపబడుచున్నది. ఇచే వ్యాఘాది [కూరజంతువులు గూడ వాటి 

యందు మనకు గలుగుచున్న అనుకూల (పతీకూల జ్ఞానములను బట్టి (ప్రీతిని, 

భయమును, ఉపేక్షను కలిగించుచున్నవి. ఇ-పై నిర్జీవమైన మణి సువర్ణాదుల 
యందుగూడ వారివారి వాసనలనుబట్టి అనుకూల (ప్రతికూల ఉపేకొజ్టానములు, 
సుఖదుఃఖాద -నుభవములు కలుగుచున్నవిగాని వా _స్తవముగ ఈ సుఖదుఃకా 
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ద్యనుకూల పరిణామము లెవ్వియు వస్తువులయందు కనిపించుటలేదు. వారి 

వారి వాసనాబలముచే అనుభవించువారి సుఖదుఃఖములు ఈ పదార్థ సంయోగ 

వియోగములచే కలుగుచున్నవి. 

ఈ వాసనలకు ముఖ్యకారణము మనస్సుచే చేయు సంకల్పములే. 

ఈ సంకల్పములు వాసనా సంస్కారములకు జములు. ఈ వాసనలు (గామ 

ఫోను రికార్దలయందు మాట - పాటలయొక్క శబ్ద ధ్వని సంస్కారములు 
అణగి యున్నట్లుండును. మనస్సు ఛాయాపటమును -యు యం[త్రము 

వంటిది. శుభ సంకల్పమునుగాని అశుభ సంకల్పమునుగాని చేసిన వెంటనే 

యీ మనస్సునందు ఛాయా రూపమున ఒక సంస్కారమేర్చడుచున్నది. ఇది 
అనుభవమువల్ల గాని నశించదు. కాన ముముక్షువు సర్వ (ప్రయత్న ములచేతను 

వాసనామూల మైన సంకల్పములను, వాటి పరిణామమగు అనుకూల (పతికూల 

జ్ఞానములను ఇవి కల్పితములుగాని, వాస్తవములు కావని తెలిసికొని అట్టి 

వాసనా జాలమును, సంకల్పములను నిరూ లనము గావించుకొన్నచో అప్పుడు 

ఈ [ప్రపంచములోని యెట్టి వస్తువుల చేతగాని, కర్మల చేతగాని సుఖదుఃఖా 
దులు కలుగక సర్వ సమత్వ బుద్ధి కలుగును. ఈ సమత్వ బుద్ధియే సమ్యక్ జ్జాన 

మునకు ద్వారము. ఈ సమ్యక్ జాన మే (బహ్మ స్వరూపమని ముముక్షువు 

(గహాంచ వలెను. / 

ఈ వాసనా మూలములగు సంకల్పముల క్మాశయమైన మనస్సు నీటి 

సరస్సువంటిది. ఇందులో నొకానొక సంకల్పమను జము పడినప్పుడది 

కొలదికాలమందులోనే యుండి కాలా _నరమున అంకురించుచుండును. ఇట్లు 

అంకురించి పైకి వచ్చినవే (ప్రబుద్ధ వాసనలు. అంకురించకయున్న సంకల్ప 
జము లెప్పటికై నను అంకురించును. ఇట్టి సంకల్ప  జములంకురించకుండ 

నుండవలెనన్న, వుడు చేయు సమ స్త కర లను క_ర్హృత్వాభిమానమును 

త్యజించి చేయవలయును. ఇట్టి కరలు కర్పుత్వాఖిమానము తనకు లేక 
పోవుటచే తనను బంధింపనేరవు. ఇట్టు క లను చేయుటయే కర కౌళలమని 



ఇ శ అద లీ (బహ విద్యానుసస్టాన దర్పణం 

“మోగఃకర సుకౌశలమ్” అను గితావచనము చెప్పుచున్నది. కాన ముముక్తు 
వై నవాడు సర్వకర లను అహంకార స_క్షతారహితముగ నాచరించవలయును. 

ఐతే ఇట్లాదరించుట బహుకష్టసాధ్యము. కాని యిది తప్ప వేరు దారిలేదు. 

ఇట్లు వాసనా రహితముగ కర లజేయుటకు దృఢ తత్త ్వజ్ఞానము కావలసి 

యున్నది. అది యెట్టిదనగా-“భాసించు సర్వదృశ్యమును మిథ్య, నేను అను 

నొక్క పదార్థమే సత్యము. అది నిత్యము క_ర్హృత్వాది రహితమైన (బహ 
స్వరూపము. తదితర మంతయు ఆభాసమే గాని, వాస్తవముకాదు' అనునదే 

ఈ జ్ఞానము-లోకజ్ఞానమును శాస్త్రజ్ఞానముచతను, శాస్త్రజ్ఞానమును దృఢ 

త_త్త్వజ్ఞానము చేతను బాధించినగాని-కలుగదు. శాస్త్రజ్ఞానముచే సద్వాసన 

లను సంఫాదించినను అద్వైత సిద్దాన్త న [గహణము మనో నిశ్చయము లేనిదే 

సిద్ధించదు. 

మనము చేయు సర్వకార-ములలో కేవల శరీరాదులతో జేసిన 

(కియలకన్న మనస్సుతో జేసిన (క్రియలు ఎక్కువ ఫలవంతములుగా కనబడు 

చున్నవి. అట్లి (క్రియలు మానసికనిశ్చలతను, ఏక్నాగతను అపేకించు 
రం ల 

చున్నవి. ఈ మానసికై కాగత, త_త్త్వనిరూఢివల్ల నె సులభసాధ్యము. 

కనుక మనము (ప్రారబ్దోచితమైన లౌకిక కర లను చేయుచున్నను వానితో 

పాటు కేవల కాయముతో ననుష్టించిన జపతపములకన్న మానసిక నిశ్చ 

యాను సంధానములకే ఎక్కువ “లమను విషయము ఈ ,క్రిందిగాధవల్ల 
నిశ్చితము కాగలదు. 

ఒక ప్పుడొక బుషి తనయొక్క జవానుష్టానాదులను నిర్విఘ్నముగ 

సాగించుట కొరకు ఊరి బయటనుండు ఒకనది గట్టున ఆ(శ్రమమేర్చరచు 
కొని తన జపాదులను సలుప్పచుండెడివాడు. ఇట్లు కొంతకాలము గడువగా 

ఆ నదికి ఆవలి గట్టున తనకు ర హన్యముగను విజన 1ప్రదేశముగను నుండు 
సను తలంపుతో ఒక భ కురాలై న ప్రీ అచట తన గృహమును నిర్మించుకొని 

ఆలా 

వసించుచుండెను. కాని యా 'ె మెయొక్క కుల ధర ము ము చొప్పున (పతి దినము 
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నామె కొరకు సలుమంది విటులు వచ్చుచుండిరి. ఆ విధముగ నామె జీవ 

యాత గడప్పచుం డెను. ఐనను ఆమె భక్త 5 నిళామణీ గావున భగవంతుడు 

తన కిది తప్ప వేరు  వయా(త్రా సాధనమును చూపలేదేయని సదాచింతతో 

L కృష్టధ్యానవంతురా లై తన కులధర మును అనుసరించుచుం డెను. 

ఈ దృశ్యమునంతయు నావలి యొడ్డున నున్న బుషి పుంగవుడు (ప్రతిదినమున 

జూచుచున్న వాడగుచు, ఇది పాపకార్యమని తన మనస్సులో దానినే తలంచు 
చుండెను. కాని-కాల( క్రమముగ (పతిరోజునను ఇట్లు చింతించుచు ఆ వచ్చు 

బోవు విటులనే కాంచుచు ఇట్టి దుర్హృ_త్తివల్ల నామె కెట్టి నరకములు సం(ప్రాప్త 

మగునోయని చింతించుచు తన జపానుష్టానములను నిర్విఘ్నముగ సాగించు 

చుం డెను. కాలాంతరమున వీరిద్దరును మరణా సన్నులై న సమయములో 

ఈ బుషి పుంగవుని - వమును యమభటులును, ఈ వేశ్యజీవమును విష్ణు 

దూతలును -సికొని చనిరి. అప్పుడు ఈ బుషి పుంగవుడు - నేను ఏకాకినై 

సదాజపతపములనే గావించినవాడను. నన్ను యమభటులేల గొనిపోవుచున్నా 

రని యడుగగా - నీవు జపమును చేయుచున్నను సదా వ్య చారవృ_త్తి చింత 

లోనే మునిగియుంటివి. కాని యా భ కురాలు సదా భగవద్ద్యానములో నుండి 

వ -భిచారవృ త్తి నాచరించుచుం డెను. ఇట్లాచరించిన చేహము లిప్పుడిరువురి 

కిని లేవుగద ! ఇప్పుడున్న సీ మనః క్రియా ఫలమును స్ వనుభవించ వలెను 

గాని, దహన సంస్కారమును పొందిన నీ భౌతిక శరీర మిప్పుడెట్లు వచ్చు 

నని యమభటులు నుడివి, బుషి పుంగవుని యమప్పరికిం గొనిపోయిరి. 

ఈ పైగాథవ్ర మనకు దృఢపడున దే దెమన - పరమార్థ విషయ 

ములలో సర్వకార ఫలప్రా పికి మనోవృ త్తియే ప్రధానముగాని, కేవల 

దేహక్రియలు కావు. అని విశదమగుచున్నది. ఇప్పుడు మన యీప్పితము 

(బహ. విద్యానుసంధానము గద! ఇట్ట (బహ్మ విద్యను సం(ప్రదాయాను 

సారముగ గుర్వీ శ్వరాను గ్రహములతో (గ్రహించి, అట్లు సంపాదించిన 

పరోక్షజ్ఞానమును అపరోక్షముగ పొందుటకు సతతానుసంధానము జేయవలసి 

యున్నది. 



(బహ విద్యానుసన్థాన దర్పణం 

ఇట్లు చేయుటకు ఫలపర్య న్హము అన్మఃకరణాశ్రయము తప్ప వేరు 

శరణ్యము లేదు. ఐతే-అందలి ఈ యనాదివాసనాజాలము చి త్తవికేపకారణ 

మగుచున్నది. అట్టి చిత్త విషేపక సంకల్ప వాసనలే ముముక్షువునకు (ప్రధాన 

(పతిబంధము లగుచున్నవి. కాన నిట్టవిషయమును బాగుగ (గహించుటకు 

ఇచట కొంత అధిక నిరూపణమును చేయవలసియున్నది. 

ముముకువునకు నిత్యనిరతిశయానంద (ఐహ్మపా పికి వాసనాక్షయ 

మనోనాశములే సర్వత్యాగరూపమైన సాధనమని ( వ వసిష్ట భగవానులు చెప్పు 

చున్నారు. ఇచట మనోనాశమనగా - విషయములయందు స క్రతను వదలు 

టయే గాని, మనస్సు యొక్క స్వరూపనాశము కాదు. వాసన యనగా_రాగ 

'ద్వేషాదులకు కారణమగు విషయ స కృత. దీనిని త్యజించక కేవల విషయ 

తా -గము జేయువాడు విద్వాంసుడు కాడనిన్ని, అది శాస్త్రీయ వై రాగ్యము 

కాజాలదనిన్నీ చెప్పుచున్నారు. కాని ఎవరు ఈ జగని ధ్యాత్వ నిశృయముతో 

ఆసక్తి రహిత వ్యవహారమును చేయుచుందురో వారు ఆత్మను తెలిసికొని 
తృప్తిని పొందగలరు. వారికి విషయాస_క్రత, రాగద్వేషాదులు నుండవు. 

దీనినే... 

అనగా _ విషయాసకుడుగాక, కర్మజేయువాడు పరమాత్మ స్వరూప 

మును పొందునుగాన, సీవుగూడ ఆసక్తిని వదలి కరా నుష్టానము జేయుము. 

అని భగవద్దీతావచనము తెలుపుచున్నది. కనుక సర్వ వ్ర పయత్నములచేతను 
వాసనాక్షయ. సంపాదన మత్యావళ్యకము. అనగా- పపంచానిత్యత్వా సరల 

ములను శాస్త్రీయముగ (సహించి సర్వకార్యములను అహంకారా మాన ర 

తుడై, అస కుడ, చేయుచుండవలయును. అట్టి జిజ్ఞాసుపునకు ప్రార 

వశుడై చేయు. ఎట్టి కౌర -ములై నను బంధహేతువులు కావ. అట్టి విషయాను 

భవము త _త్వజ్ఞానమున కుగాని. (బహ్మానుభూతికిగాని ఏఘ్నకారికాదు. దీనిని 
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నిరూపించు ప శి ధ్వజోపాఖా -నములో చూడాల భర్తకుజేసిన యుపదేశము. 
దీనిని సం(గహముగ ఈ [కింది నిరూపణవల్ల (గహించవచ్చును. 

శి ధ్వజుడను రాజు రాజ్యము జేయుచుండగా కొంతకాలమునకు 
రాజ్యభోగవిరాగము కలిగి, చి_త్తవి శాంతిని సంపాదింపదలచి యీ విషయ 
మును తన భార్యయైన చూడాలకు జెప్పి రాజ్యమును వదలి వనమున గి 

తపస్సు నారం చెను. ఆ చూడాల మహాత _క్వచవేత్తి, (బ్రహ జ్ఞానవతి 
యగుటచే తనభర్త రాజ్యవిషయములను వదలినంత మా(తముచే జస 

సంపన్నుడు గాజాలడనితలది భర్తకు తత్వోపదేశముజేయు నుద్దేశ్యముతో 
కొంతకాలమునకు తానుకూడ కుంభుడను బుషిప్పుతచేషముతో వనమునందు 

భర్త యున్న చోటికి వెళ్లి నదాయెను, అప్పుడు శిఖిధ్వజుడు ఆమెను ముని 

పుతుడుగానే తలచి ఆసన పరిచర్యనిచ్చి యిట్లు పలుక నారం -౦చెను, 

శిఖిధ్వ జూడు : లో కేనాయంచాల్య తే దేహాః కిం జం జన కర ణామ్ |; 

కసి న్త్య త్తే పరిత్య క్షం సర్వంభవతి సుందర ॥ 

ఓ మునిప్పుతా ! దేనిచేత ఈ దేహము క ల్పింపబడుచున్నది ? జన 

కర్మలకు మూలమైనదెది ? దేనిని విడచినయెడల సర్వత్యాగము సిద్ధించును + 
అని యడుగగా. 

కుంభుడు : శో చి _క్రంవిద్ది జగజ్జాలం న. ముదీర్యతే । 

తసి న్సాధో ప రిక సర్వత్యాగోభవేదితి ॥ త్యక్తే 

జగత్తు అనగా చిత్తమే. బంధముగూడ నదియె. దానిని విడచిన 

సర్వమును విడచుటయగును. 

శో జన నాంకర ణాంవాపి చిత్తం జ ముదాహృృతమ్ । 

పాదపః పవనేనేవ దేహశ్చి త్రేనచాల్యతే॥ 



(బహ విద్యానుసన్ధాన దర్పణం 

జన. లకు కర. లకున్ను చిత్తమే కారణము. వృక్షము వాయువుచే కద 

లింపబడునట్లు దేహము చి త్తముచెతనే (ప్రవ ర్రింపజేయబడుచున్నది. 

శ్లో॥ చిత్త త్యాగంవిదు స్పర్వ త్యాగం త్యాగవిదోజనాః | 

చి త్తేత్య శ్రేలయం యాతిదె పత మెక కంచ సర్వత 8॥ 

చిత్తత్యాగమే సర్వత్యాగమని అ జ్ఞాలు చెప్పుదురు. ఈ చిత్తమును 

త్యజించగా, దెపితమంతయును లయించి అ ద్ర్వైతభావమెర్పడును. 

శో॥ శిష్యతేపరమంశా_న్త మేకమచ్చమనామయమ్ । 

సర్వత్యాగః పరానందో దుఃఖమన్యత్పుదారుణమ్॥ 

అత్యంతశాంతము, ఏకము, స్వచ్చమునగు ఆత స్వరూపమే మిగు 
లును. ఇట్టి సర్వత్యాగమే ఉత్కృష్టానందము. ఇదికాక తక్కినదంతయు 

దారుణమైన దుఃఖమే అని తెలిపెను. అప్పుడు శిఖిధ్వజుడు మరల 

శ్లో॥ చిత్తస్యాదౌ స్వరూపంమే యథావదృగవన్వద । 

తతశ్చి త్త పరిత్యాగం వదమే వదతాం వర॥ 

మొట్టమొదట చిత్తస్వరూపమును నాకు జెప్పి, పిదప దానినివిడచు 

నుపాయమును జప్పుము అని యనగా, కుంభుడు.-_ 

కో॥ వాసనై వ సదారాజన్ స్వరూపం విద్ది చేతసః । 
యం వా అ 

చిత్తశబ్దస్తు పర్యాయో వాసనాయా ఉదాహృత;ః ॥ 

వాసనయె చిత్రమని చెప్పబడును. చిత్తవాసనా శబ్దములు పర్యా 

యములు. 

కో॥ ఆహమరోదయో భయూోజయం సర్వాన రైకభాజనమ్ 1 శారి G (( 
చా 

ఎతచ్చి త్త (దుమన్యాస్య విద్ధి జం మహామకే॥ 



వాసనా నిరూపణ 

సర్వానర్థ ములకు మూల మహంకారమే. ఓ మహాత్మా | చిత్తమను 

వృక్షమున కిదియె జమని గుర్తింపుము 

శో ఏతసా తృ థ మోద్భిన్నాదంకురోఒనుభవాక్సతిః । 

నిశ్చయాతా నిరాకారో బుద్ధిరిత్యే న సోచ్యతే॥ 

మొట్టమొదట ఉత్పన్నమైన ఈ యహాంకారమను జమునుండి 

యుద్భువించిన యంకురము నిశృయాత్మకమెన బుదిగా చెప్పబడుచున్నది. యు ధి 

శో అస్యబుద్ద్య ధానస్య యా౬జో్క్కోరస్య (ప పేనతా | 

సంకల్పరూపిణీ తస్యాళ్చి త్తిం చేతోమనోఒ ధాః ॥ 

ఈ బుద్ధియను అంకురముయొ క స్టూలావస్థయె సంకల్ఫ ఎ చిత్త 

చేతస్పు-మనస్సు అను పేర్లతో వ -వహరింపబడును. 

శో వాసనావినిధాశా-ఖాః ఫలన్ఫ్యోవివిధం ఫలమ్ । 

అభావితా భవ న న రూనా స్పవిదృవేనవె i 
| హి ద (ర) రా 

వాసనారూపములగు శాఖలే సుఖదుఃథాదిరూప నానావిధఫలములను కలి 

గించును. జ్ఞానబలము నాశ యించి వీటిని తిరస్క-రించగా వానియంతట 

నవియె విచ్చిన్నములగును. ఈ శాఖలను ఛేదించుట ఎట్టివానికి సాధ్యమనగా _ 

శో అసంస_క్రమనా మౌనీ శాంతవాద విచక్షణః | 

సంప్రాప్తకార్యోయ స్ఫో౬న్త్పర్హూనచి త్తలతో భవేత్॥ 

అనగా -విషయాస కిలేనివాడున్ను, మౌననిష్టుండును, విద్వాంసుండును 

అవళ్యకార్యములనుచేయువాడును నగు పురుషునకు సాధ్యమగునని తెలుపుచు 

నింక ను__ 



0 (బహ్మావిదా నుసస్గాన దర్పణం 

a] 

శ్ గొణం శాఖావిలవనం ముఖ్యంమూలవివ ర్తనమ్ | 

చి త్తవృక్షస్యతేనత్వం మూలకాషపరోభవ ॥ 

చి త్తవృక్షముయొక్క_ శాఖలగువాసనలను ఛేదించుటకం ఇ మూలమగు 
అహంకారమును ఛేదించుట ముఖ్యముగాన సీవు ఈ మూలమునే ఛేదింపుము. 

అని చెప్పిన కుంభమునితో తిరిగి శ ధ్వజుడు 

థో అహం భావాత నశ్ళ్చి త (దుమ జస్యహే మునే । 
ag) నావే 

కోఒనతో దహనాఢ్యోబఒసి. న్ తర ణ్యర్థతరోభ వేత్ il 

ఈ చిత్తవృక్ష జమగు అహంకారమును కాల్చుట కేయగ్ని ఉపయో 

గించునో చెప్పుమని యడుగగా- కుంభుడు... 

క్లో రాజన్ స్వాత. విచారోజయం కో౬హం౦ంస్యామితి రూపకః । 

చి తదుర్గు మవీజస్వ దహనేదహాన;ః స్మృతః ॥ 
—_చి (ళ్ 

ఈ యహంకారమను చిత్త జమును కాల్చుటకు “నే నెవ్వడను *' అను 
నాత విచారమె అగ్ని యగుచున్నది. వై తన్యమునకు దృశ్యానుసంధానము 

చేత దుఃఖకరంబగు నహంకారంబు కలిగినదని చెప్పగా, ఆ దృశ్యమె ట్లుపళ 
మించునో, దృశ్వ్యమెట్లు తోచకుండునో ఆ యుపాయమును చెప్పుమని 
శిఖిధ్వజుం డడిగెను. 

శో 'దేహాదిరూపయో దేతి వేదనంవస్తుస త్తయా ! 

అసత్యాభాసయాస్పందో యథాపవన లేఖయా ॥ 
ఆస తాంవ నుస తాయా నావగచ్చామ్యహం యథా | 

దృ శ్యదర్శనము కలుగును. ఏ స్తత్తచె చిత్త జమగు నహంకారమును, దానికి. 



కారణంబగు దృశ్యానుసంధానమును శాంతించునో అట్టి దేహనస్తుస తయొక్క- 

అసద్దూపత తెలియదుగాన, దానిని తెలుపుమని కోరగా, కుంభుం డిట్ల నియె- 

శ్లో॥ విద్యతేయది దేహాది వస్తున త్రాతద సితే । 

అభావార్దేహస శ్రాదేః కిం నిష్టంతవ వేదనమ్ ॥ 

అనగా దేహమే లేనప్పుడు దేహస త్త యెక్క-డిది ? అదియె లేనప్పుడు 

దానిని తెలిసికొను కెట్లు ఘటించును ? అనిన, శిఖిధ్వజుడు-- 

శ్లో హ_స్తపాదాది సంయు క్రః _యాఫలవిలాసవాన్ | 

సదడా౬నుభూయమానో=౬=యం దేహోనా స్తికధం మునే ॥ 

అనగా చేతులు. కాళ్లు కలిగి చలనాది (క్రియలు, తత్సలవిలాసములతో 

గూడియున్న చేహ మనుభవగోచర మగుచుండగా, అది లేకపోవుెట్లు 

సంభవించును * అనిన కుంభుం డిట్ల నియె-- 

శో కారణం యస్యకార్యస్య భూమిపాల న విద్యతే | 

విద్య తేనహితత్కార్యం తత్సంవిత్తిస్తు విభమః ॥ 

అవిద్యమానమేవత్వం విద్దిసర్వం (భమోదితమ్ | 

అకారణం హియద్వస్తు తని థ్యా రజ్జుసర్పవఠ్ It 

ఏ కార్యమునకు కారణమే లేదో అట్టికార ము ఉండదు. కాన తద్విష 

యకజ్ఞానము (భమ మాత్రమే. కావున సర్వ(ప్రపంచము, లేకనే (భ్రాంతిచే 

గోచరించుచున్నదని తెలిసికొనుము. కారణములేని కార ము రజ్జు సర్పము 

నలె మిథ్యారూపము. ఇట్లు దృశ్యమంతయు (భ్రాంతి మా(త్రమని చెప్పి 

యీ (భ్రాంతి కధిష్టానమై (బహ యొక్క సే నిత్యమనిన్నీ, అధిష్టానజ్ఞానముచే 

అధ్య _స్తమైన దృశ్యము మిథ్యయై సర్వాధిష్థానమైన (బ్రహ యొక్క పే 

చిద్దూసమై శేషించునస్ తెలిపెను. | 



కీటన బబ పద్యానుసగ్థాన దర్భణం 

అటుపైన (శ్రుతి “ఏక మేవాద్వి యం[బహ "” అని చెప్పుచున్నందున 

ఈ స్వశరీరాది సర్వదృశ్యమున్ను (బహ యందే అధిష్టితమనిన్నీ, తన 

దేహాదులుగూడ దృశ్యా నర్ఫూతములగుటచే కల్పితములనిన్న్, ఈ కల్పిత 

ములను త్యజించగా మిగులునది బహ, _ (తాను) ఒక్క చేననిస్నీ 

(గ్రహించి యా శి 'ధ్వజుండు నన్ను కుండాయెను. అంతట కుంభుండు తన 

నిజస్వరూపమును తన భర్తయగు శి ధ్వజునకు జెప్పి యుభయులు పరమా 

నందమును పొందినవారై రి. ఇపుడు భారాభర్త లిరువురున్ను అహంకార 

వాసనాత్యాగముజేసిన వను క్తులగుటచే వారు నిర్బ్చాధకమైన రాజ్యపరిపాల 

నమును (గ్రహించి దీర్చకాలమునకు విదేహము క్తులై రని యీ యుపాఖ్యా 
నము తెలుపుచున్నది. కాన ముముశ్రువునకు విషయత్వాగములక న్న విషయ 

వాసనాత్యాగము అధికావళ్యకమని (గహించవలెను. ముముకువు సద్వాసనా 

వృద్ధి. తనున్ను, విచారణచేతనున్ను (ప్రబుద్దవాసనలను తగ్గించుకొనవచ్చును 

గాని, సుష్తవాసనలు కనబడక సంస్కారరూపములు గ అంత౭ఃకరణమను జ 

మందు 

శ్రో॥ అనీలవల్ల రూపం యథాపదా క్షకోటరే । 

ఆ నేకమలినీవీజం తథా దష్షరిదృశ -ధీః ॥ 
అవి టబ 

అనగా కలుగబోవృ తామర గెయొక్క రూపము ఆకులు పుష్పములు 
అన్నియు తామరవి త్తినముయొక్క గర్భమునందు సూక్ష్మరూసముగ నెట్లు 

న్నవో అట్టు ఈ యతఃకరణ జమందు (ప్రసుప్త్రరూపముగ ఈ (ప్రపంచము 

యొక్క వాసనానంస్కారములు అణగియుండును. 

ఈ  జమునకుత్స_త్తి సామర్థ్యమును తీసివేయుటకు అగ్నిసంస్కా 

రము "అనగా వేయించుట ఆవశ్యకము. అట్టిచో అంకురసామర్థ ము 

నివృ త్తమై .జము మా(త్రము మిగులుచున్నది. ఈ హై అంతఃకరణ జము 

నందలి యీ సామర్ల మును సివేయుటకుదీనిని జ్లానాగ్నిచే బాగుగ త ప్రము 
@ ష్ శాఖ 



కర్త ఎత్వాద్యాభాసనిరూపణ 

ఆమిన యెడల పునర్హన మును కలిగించు సామర్థ్యము నశించి తాను మా తము 
ము గిలి చేహ ప్రారబ్లాన్త నృమందు నశించును. తిరిగి అంకురించదు. ఉన్నను 
కో ఆ౨లదీసిన సర్పము తో సమానముగనుండును. దీనినే_. 

“జ్ఞానాగ్నిస్సర్వ కరా ణి భస నాత్కురుతే ఒర్జున” 
“జ్ఞానాగ్ని దగ్గకరా ణం తమాహు;ః సండితంబుధాః” 

అని గితావచనము తెలుపుచున్నది. ఐనను ముముకువునకు ముఖ్య 
యు గ అహంకార క _ర్హృత్వాద్యభిమానములు అనుభవములో నుండియున్నం 
దున నిట్ట త్యాగమునకు నిరోధమును కలిగించుచుండును. ఐనను ఈ యహం 
కారక 'ర్రక్వాద్య మానముల యొక్క కల్పితస్వభావమును విచారించి బాగుగా 
"తల సెకొనిన యిట్టి జ్ఞానము ముముకువునకు క _రృత్వాద - మానములు వా స్తవ 
ములను, దృళ్యవాసనా సంస్కారములను క్షీణింపజేయును. కనుక ఈ 
రమ కూంకార క_ర్భృత్వాదా -భాసములను విచారింతము. 

కర్పృత్వాద్యాభాసనిరూ పణ 
శ్లో॥ కర్ణ త్వం కారకా సేక్ష మకర త్యం స్వభావతః | 

కర్తాభో_క్తతి విజ్ఞానం మృషైవేతి సునిశ్చితమ్ ॥ 

అనగా “క ర్హృాత్వము, కారకముల సంబంధముచే వచ్చినదేగాని, 
ఆత్యాకది స్వత సిద్దము కాదు. నేను కర్తను, భోక్స ను అను జ్ఞానములు (భమ 

రూము లనునది నిర్ధీ తవిషయము” అని శంకరభగవత్వాదుల వచనము 

తెలుపుచున్నది. లోగడ మనముచేసిన నిరూసణలను బట్టి యీ నేను (అహం 

అను స .త్రిలో వా _స్త వావాస్తవు లిద్దరు గోచరించుచున్నా రనియు, ఈ యిద్దరి 

కలయికచే “నేను” అను ప తి: కలుగుచున్న దనియు నిరూపించి యున్నాము. 



ఇందు వా_స్తవుడు సొక్షి, ఈయనకు కర త్వ భోకత్వములు లేవు. సాక్షి 
యెనవానికి సాక్ష్యవిషయములతో సంబంధ ముండదుకద : సాకి కిట్టిసం ఐం 

ధము మనలకు |పపంచవ్యవహారములోగూడ కనబడుటలేదు. ఇక రెండవ 

వాడు అవ్వా_స్తవికుడై న అహం _ ఆభాసుడు. ' ఈయనయే సర్వవ వపహాోర్తి 

ఆభాస శబ్దములో నె లేనిది ఉన్నట్లు కనబడుటయను అర్హమున్నదిగద ! కనుక 

ఈయన చేయు సర్వవ్యవహారము ఆభాసమే అగుచున్నది. ఇందు సత్యస్వరూ 
పుడగు (ప్రత -గాత యే నిత్యుడు, అసంగుడు, నిరవయవి, సర్వవ్యాపకుడు, 
స్వ(ప్రకాశుడు సర్వాధిష్టానుడై యున్నాడు. కనుక ఈయనకు ద్వి యత్వము 
లెదు. సంభవింపదు. 

సత్యపదార్హ మెప్పుడున్ను ఒక్కటికన్న నెక్కు_వ ఉండుటకు వీలులేదని 

లోగడనె వివరించి నిశ్చయించితిమి. రెండవ అహం ఆభాసుడు అసత 

పదార్హమగుటచే సర్వడా వివిధ వికారములను పొందుచు కర త్వ భోక్య ఎత్వ 
సంపాదనలను చేయుచుండును. నానావస్తుసంపాదనలనున్ను చేయుచుండును. 

వ్యవహారమునకు అసత వస్తువు లెన్నియుండినను భూషణ మేగాని అందు 

దోషమెమిన్నీ లేదు. ఈ యాభాసుడు అనేక పదార్థములను సంపాదించుచు, 

వాటి కర్ఫృత్ణ భోకృత్వములను పొందుచు, జన్మపరంపరలను పొందు 

చుండును. ఈ యిద్దరిలో ఆభాసుడై న యొక్క-డె సాకీ _ అన్నఃకరణము 

లతో అన్నోన్యాధ్యాసనుపొంది సర్వ వ్యవహారములను కలుగ జేయుచున్నాడు. 

వ వహారమనగా మాయ బంగారము వంటిదని లోగడనే చెప్పియుంటిమి. 

ఇటి వృవహారములో 'నెను-నాది “అహాం_మమి అను కర త్యాద్య 
(అజ) శ —_ 

డ్రం 

మానములు సర్వదుఃఖములకు మూలమగుచున్నవి, ఈ కల్పితుడై న 

ఆభాసుని మనము (భ్రాంతియుతులమై నేనేయని నమి్మి “అహం, మమెదం' 

అని వ్యవహరించి దుఃఖముల పాలగుచున్నాము. ఇట్టి నేను అను 

అహంకారి తన కర్ట్భ్యృత్వాద మానమును, భారా పుత్రగృహకే తాదులను, 

కరచరణాదిరూపమైన తనదేహమునుగూడ విడిచిపెట్టి పోవుచున్నాడుగద ; 



క _ర్హృత్వాద్యాభాసనిరూపణ 

“నేను అను తా నున్నప్పుడుగదా “నాది యనుకొనుటకు అవకాశము. 
" అనుకొను తానే యీ సర్వ వస్తువులను స్వదేహముతో గూడ 

వదిలిపెట్టి వెళ్ళినతరువాత తా నింతకాల మీ సూల దేహాద్యుపాధితో సంపా 
ఉంచిన వస్తు సముదాయమంతయు నెనరిదగుచున్న దని విచారించగా వారి 
ఇారి క ర్మఫలముచే ఈ వస్తువుల యనుభవము ఎవరికున్నదో వారికే పోవు 
చున్నదిగాని తన - వితకాలములో తాను ధైశించినప”కారము తన తరువాత ఈ 
ఇణార్ధముల యనుభవముజరుగుటలేదు; జరుగదు. ఈ స్టూల దేహమున్నంత 
కాలమే ఈ యాభాసునికి తన కరృత్వాద్య మానములు కలుగుచున్నవి 
కాని తరువాత కనబడుటలేదు. ఒకవేళ కొందరు నమ్మునట్లుండి పిశాచగణ 
ములోజేరి అ మానించినను అనుభవా వానుకూలసామ।గిలేక, దుఃఖమును 
కూందుచున్నట్లు తెలియుచున్నది. ఇదిగాకను తాను సంపాదించిన గృహ 
కశత 9విత్తాదులను, తా నభిమానించు సంతానమును తానుండి అనుభవమును 
కూందదలచినంతకాలము నుండక పోవుటను (మరణించుటను మనమందర 
మును చూచుచున్నాము. ప్వారబ్దకర ఫలము ఆ దేహముతో నెంతవరకు 
నుదో అంతవరకేగాని ఆ 3 పైన 'నొక్కక్షణమైనను తానీస్టూలోపాధితో నుండ 

తేోకున్నాడుగదా!: ఇదిగాక తాను కష్టపడి సంపాదించిన ద్రవ్యము, గృహ 
ఈశా” దులనూ తన సంతానమును "తాను కోరినంతకాలము నిలుపుకొనలేకు 

చూడు. చిరకాలమునకు సంతానము కలిగినవానిని పెద్దవానినిచేసి తాను 
సుఖముగా నుండుటను కోరుచున్నను వానిముందు తాను మరణించుట జరుగు 
చున్నది. ఇసప్లై తన సంపదలుగూడ తన జీవితన్నమువరకై న నుండవలెనని 
గదా (పతి వుడు కోరినది ! కాని ఎక్కడో యొకజీవికితప్ప ఇట్టుండుట 
తదు. ఈ పృత్యక్షొనుభవములనుబట్టి యా స్థూల దేహా మాని కల్పించుకొను 

మున్ను కర్పత్వాదులు ఆభాసమని తేలుచున్నది. “నేను” అనుకొను తాను 
'కెవలము పరతం(త్రుడుగనే కనబడుచున్నాడు. కాని యీ క_ర్హృత్వాదులలో 
న్య్వ్యూతం(త్యము కనబడుటలేదు. “స్వతన్న9ఃకర్షా” అనగా నిజముగ కర్త 
యయుణగువాడు సరత తం(తుడుగా నుండుట కూడదు. స్వతం|తుడై నవాడే క ర్తి 

డత నాది 



యీ సనా ప 

(బహ. విద్యానుసన్హాన దర్శణం 

ఇట్లుండగా తాను అనుకొను స్వతం(తతయీషనా (తముగనుండి బహ్వాల్పకాల 

మనుభవింపబడుచున్న ది. ఈ క_ర్తృత్వాదులు ఇట్లాభాసములగుటయేగాక , 

బాగుగా విచారించిన యడల ఈ స్వల్పకాల సుఖముగూడ దుఃఖపూరితము గ 

నున్నదని ఈషద్వివేకము, కలవారికి గూడ తెలియగలదు. కర్త -- అర్డిం 

చినవాడుగద ! 

శో అరానామారనే దుఃఖం ఆరికానాంచరక్షణే 
గా థి జ జ 

నాశే దుఃఖం వ్యయే దుఃఖం కిమర్థం దుఃఖ భాజనమ్ ॥ 

అనగా [దవ్యమును సంపాదించుటలోను, రక్షించుటలోను, నాశము 

లోను, వ్యయములోను దుఃఖము కలుగుచున్నదిగాన దుఃఖ కారణమైన యీ 

ధన మెందుకు ? అని పెద్దల వచనము ఇచట అర్హ మనగా సమస్త సంపాదన 

లనియే గ “హించవలెను-. ఇది నాది యనుకొనువాడు క ద్ర. ఇట్టి క ర్హృత్వాద. 

మానము గృహ కేత” విత్తాదులయందుకన్న వారి వారి సంతానమునందేె 

క్కువ యనుమాట అందరికిని అనుభవమే. ఇట్టి కృత్వా మాన పీతి 

పాత్రమైన సంతానము వివేక దృష్ట్యా ఎంతవరకు (పీతిదాయక మగుచున్న 

దని విచారించిన నీ |క్రిందనుదాహరించిన విద్యారణ్యుల వారి వచనములవల్ల 

తెలియగలదు, 

రో అలభ మానస నయః పితరౌ "క్ర శయేచ్చిరమ్ | 
గం ౧౧ 

లబ్దో ఒపిగర్భపాతేన (ప్రసవేనచ బాధతే ॥ 

శో జాతస్య (గహరోగాదిః కుమారస్య చమూర్ధతా | 

ఉపనీతే ప్యవిద్యత్వం అనుద్వాహా శ్చ పండితే ॥ 

శో పునశ్చ పరదారాది దారి(ద్యం చ కుటుంబినః । 

పిత్రోర్లుఃఖస్య నాస్త ర్ట్న్నా ధనీ చేన్మియతే తధా ॥ 



తారే క రృత్వాద్యాభా సనిరూపణ 

లో ఎవం వివిచ్య పు తాదౌ (పీతింత్యకా నిజాతని। 

నిశ్చిత్య పరమాం [పీతిం వీక్షతేఒయమహార్షిశమ్ 11 

అనగా తల్లితండ్రులకు ప్యుతుడు కలుగకపోవుట, కలిగినను గర్భ 

పాతాదులు సంభవించుట, పుట్టినపిదస (గహపీడా రోగాదులనల్లను, మూర 

త్వమువల్లను వ్ద్య లేకపోవుటవల్లను, పండితుడయు పెండ్లి కాకపోవుట, 

చేసికొన్నతరువాత పరదారాసక్కత, కుటుంబియైయుండి . దారిద్యమును 

పొందుట, ధనికుడై యున్నచో త్వరలో మరణించుట, మున్నగు కారణము 

లచే పుత్రులవల్హ కల్లు దుఃఖమున కంతములేదు. ఈ విషయములన్ని టిని 

గుర్తించి పుతాదులయందు (పీతిని త్యజించి సీ దుడల అహో రా[త్రము లాత్నాను 

సంధానపరుడై పరమానందము నొందును. 

ఇంక ప్రీసంతానవిషయములో- వారి విద్యాభ్యాససందర్భములు, వారి 

వివాహము, తదుపరి సంసారానుకూల్యములు, పురుళ్లు, రాకపోకలు, 

సెట్టుబళ్ల, మరా -దలు. అవమానములు, ధనవ్యయ్మ్యప్రయొసలు ఇట్టివి 

అందరికిన్ని అనుభవములో నున్నవే. కనా -పితృత్వంఖ లు నామకష్టమ్” 

అను లోకానుభవము (ప్రసిద్దముగద ! ఐనను వారివారి లోకవాసనానుసారముగ 

నిశ్చయించుచు సుఖదుఃథానుభవములను పొందుచున్నాము. ఇట్లు అళాశ్వ 

తమగు ప్పత్రవిత్తగృహక్షేత్రాదులయందు వ్యామోహితుడై పొందుచున్న 

కర్ఫృత్వ(ప్రియత్వా మానము లెంత దుఃఖకరముగను, లేక (అట్టుగానిచో) 

స్వల్పసుఖముతో గూడిన దుఃఖమ్మిశితములుగ నున్నవో మన మూహించ 

వచ్చును. 

ఇట్టి క ర్హృత్వము ఆభాసమని కర్షృత్వా మానియు ఆభాసుడని 

తెలిసికొనవలెను. ఇట్టి కర్వ్వత్వా మానములే మనకు అనుభవించు విత్త 

గృహ .(త్రసంకానాది నిమి త్రములచే కే శదుఃఖాదులను కలిగించుచున్నవి. 

ఇట్టి దుఃఖకేశాదులు కేవలము సంతాన [ద్రవ్యసంపద లుంన్నతమా(తమున 
లు ఉం 

గలుగుటలేదు. కాని వాటియందు అవిదా -వాసనాబలముచే పొందుచున్న 



(బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

అభిమానములచేతను, (పీతి వ్యామోహ ద్వేషములవల్లను కలుగుచున్నవి. 

కాన ఈదుఃఖాదులన్నియు వస్తువులున్నంత మా(కమునగాని, వాటిని మన మను 

భవించినందునగాని కలుగవు. కాని వాటియందు కలుగుచున్న అ మానములే 

దుఃఖాదులకు కారణమగుచున్నవి. అనుభవించువాడు కర,గానే యుండవలె 

నను నియమము కనబడుటలేదు. కర్శృత్వా మాన  మొక్కనిదై నను 

అనుభవము మరియొకనిదిగ నుండుట లోకములో కనబడుచున్నది. కొం 

దరు కర్తలు కాకపోయినను _దవ్యగృహక్షేశ్రాదుల అనుభవమును పొందుచు 

న్నారు. అట్టివారు కర్టృత్వాది దుఃఖములను పొందక అనుభవసుఖమును 

మాత్రము పొందుచున్నారు. ఈ విషయములు వివేకులకు అనుభవములో 

నుండి దృష్టాంతములు స్పురించుచుండునుగాన ఈ విషయమును విస్తరించి 

వాయుటలేదు. 

ముముక్షువెనవాడు షె వివేచసమును బాగుగ (గ్రహించి తను ఈ 

అహంప్ర తిలో సత్యస్వరూపుడై న సాక్షియేయనిన్నీ, తనకు కర్హృత్వాదులు 

వా_స్తవముగ లేవనిన్నీ, ఐనను తనయెక్క అనాద్యవిద్యా[భ్రాంతిచే ఈ 

యధ్యాస కలుగుచున్న దనిస్నీ, ఇప్పుడిది (ప్రారబ్బబలముచె తనకు విధింపబడిన 

శికవంటిదియని తెలిసికొని, _విధింపబడిన శికెనుభవ మెవ్వరికిని తప్పదు 

గనుక నిట్టి యనుభవమును అ మానరహితుడై విధిచే యథాసం(ప్రాప్తముగ 
అహంకార క _ర్హృత్వాదర 'మాన రహితుడై అనుభవించుచుండిన నట్టి యను 

భవము సంసారబంధమునకు కారణము కాజాలదని తెలిసికొనవలెను, 

ఇట్లు యెంత వివేచనచేసి తెలుసుకొన్ననూ యీ కర్ఫృత్వాద్య మానములు 
జీవునియందు మహాబ యములుగానుం సుఖదుఃభ పరంపరలకు హేతువగు 

చున్నవి. దీనికి కారణము దృశ్యానుభవములే (ప్రధానము. కాని పైన నిరూ 
పించిన యటుల కేవల అనుభవములు మాత్రము యిట్టి క_ర్పృత్వాదులకు కార 
ణముగాదు. మరియేమన అట్టి దృశా నుభవములయందుండు సత్యత్వబుద్దియే 
యిట్టీక ర్హృత్వాద్య భిమానములకు కారణమగుచున్న వి, దీనినిబట్టి యిట్లు మనలకు 



కలుగుచున్న అ మానస క్రతలు, దృశ్యసత్యత్వ నిశ్న్చయమువలననే కలుగు 

చున్నవని చెప్పవలయును. కాన ముముక్షువు తనకు యిప్పుడు కలుగుచున్న 
అ మానస క్తతలు, అందుమూలమున కలుగుచున్న క_ర్హృత్వాద్య మాన 

ములు, అందుచే కలుగుచున్న రాగద్వేషాదులను త గించుకొనవలయును, 

ఇందుకుగాను తను విచారించి |శుతి, యుక్తి, అనుభవములతో యీ తన 
స్వశరీరాది సర్వదృశ్యముయొక్క- మిథ్యాత్వమును అనగా అవాస్తవికతను 

బాగుగ [(గహించి నిశ్చయమును సంవాదించుకొనినయెడల అట్టి జగని 

ధ్యాత్వ నిశ్చయజ్ఞానము తనకు_ అనగా జీవునికి యిప్పుడు కలుగుచున్న 

సర్వానర్థమూలమగు క_ర్రృత్వాభిమానములు కొంతవరకై నను తగ్గి, తన 

చిత్ససంస్కా-రమునకు, వ్నిశాంతికిని యుపకరించును. కాన యట్టి జగని 

ధ్యాత్వ నిశ్చయజ్ఞానదార్థ్యాభ్యాసములకుగాను యీ [పకరణములో గూడ 

యిట్లు కొంత విచారించవలసిన యావశళ్యకత కనబడుచున్నది. 

ఇంతవరకు మనముచేసిన _అనుభవవివేచనములనుబట్టిన్నీ నిర్దిష్ట 

మగు “ఏకమేవాద్వి -యం (బహ ”, “మాయామా(త్ర మిదం ద్వైతం”, 

“అదెషతం  పరమార్షతః” మొదలుగాగల (తుతినచనములవల్ల నూ 
QQ థు ౧ 

“దిర్భస్వస్న మిదం విద్వన్, విశ్వంబహ ణి కల్పితం. మొదలుగాగల 

పూర్వాచార్యుల వచనములవల్ల ను---- “అహం సర్వస్య (పభవోమ త్తస్పర్వం 

ప్రవర్తతే”, “మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్య క్తమూర్తినాొ” అని 

చెప్పు భగద్వచనములను బట్లియు-.. ఒక్క-టియెన ఆ పరమాత యందే 
6 ౧. 

యీ కనబడుచున్న సర్వద్భుశ ము అధ- స్తముగా నున్నది యని స్పష్టమగు 

చున్నది అధ్య స్తమనగా ఒకసత్యవస్తువునందు దాని యథార్డజ్ఞాన మును 

మరచి (తెలిసికొనలేక) అజ్ఞానముచే అదియే మరియొక వస్తువుగా న్న 
రూపమున (గహించుట. దీనిని గురించి లోగడ విపులముగా నిరూపించి 

యుంటిమి-__ ఇచట యెట్లన అధిషానమె ఒక్కటియైన సత్య వస్తువునందే 
౧ 0) Q__ QQ జ 

యీ సర్వదృశ్యము న్నఖిన్నపరిచ్చిన్నాకారములుగ (ప్రకాశించుచున్నని. 



బహ విదా నుసనొన దర్పణం 
జా ఢ 

ఎట్ట న రజ్జువునందు కలుగుచున్న సర్చ(భాంతి లాగున. ఇదిగాకనూ యీ 

కాలమున (ప్రస్తుతము మనము చూచుచున్న శబ్దచలనచిత్ర_పదర్శనముల 

లాగున. అనగా (ప్రదర్శనశాలలో సర్వదా (ప్రేక్షకుల యెదుట, కదలక 

నిర లముగా నుండు శ్వేతవస్త్రపటమునందేగదా మనలకు మాటలు, పాటలు, 

చితములు అగుపడుచున్నవి. అయిననూ వీనిని నిజమని నము వారెవర్రై 

ననూ యున్నారా? అందరకునూ దానియం దసత్యత్వనిశ్చయ 

బుద్దియే గదా యున్నది. పీనియందిట్టి అసత్యత్వ నిశ్చయము వల్లనే ఆ 

తెల్లతెరమీద యెంతటి రమ్యచిత్రము చూచినా, లేక ఘోరదృశ్యములు 

చూచినా, నాట్యములు జరిగినా, యుద్దములు జరిగినా, (సేకకుల మనస్సులు 

కలత జెందక సమానముగానే యుండును. ఒకవేళ అచట చిత్రముల 

ప్రాత్రలరసపోషణవల్ల (_పేక్షకులకు కొంచెము ఖేదమోదములు కలిగిననూ 

అవి కణమా(త్రమై ఉత్కిరకణమున మరువబడుచున్నవి. అశ్తై మనము 

నిత్యానిత్యవి వేకమువలన యీసర్వదృశ్య అవాస్తవికతను (గ్రహించి నిశ్చ 

యమును పొందిన యప్పుడు మనలకు వ్యవహారానుభవములచే కలుగు సుఖ 

దుఃఖ [వతలు ఉపశమించును. ఏలనన దృశ్యానుభవములయందు 

మనము చేయు అసత్యత్వబుద్దిచే అనగా మనము జా(గ్రద్దశయందు చూచు 

శబ్రచ్నితముల లాగుననూ స్వప్నములో కలుగు యనుభవములలాగున యీ 

దృశ్యము వాస్తవము కాదను నిశ్న్చయమువలన. ఇనస్లే శాస్త్రబోధవలన, 

(శుతి, యు క్రి, అనుభవ విచారములవలన నిత్యానిత్య వివేకమును సంపా 

దించి యీ దృశ్యమును విమర్శించిన ముమువవునకు యిదియంత యూ శబ్ద 

చలనచి(త్రప్రదర్శనములలోని దృశ -మువంటిది, స్వప్నదృశ్యమువంటి 

దనియు తోచకతప్పదు. అట్లుతోచినదానిని మరలమరల _ విచారము 

చేయుటనలన దృశ మిథ్యాత్వజ్ఞానము దృఢపడును. అప్పుడు [క్రమ్మక్రమ 

ముగా యీ స్వశ ర, దృశ్యముల యందు సత్యత్వబుద్దితగ్గి, క_ర్హ్భృత్వా మాన 

ములు కీణించుచుండును. ఇట్టి ముముకువు స్వశ ర సర్వదృ శ్యమును 

సర్వదా దోషదృష్టితో, 'వైరాగ్యపరుడై చూచుచుండవలయు. ఇదియొక 
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మార్గము. రెండనమార్గమేమనిన సూక్ష్యదృష్టితో విచారించిన యెడల తాను 
అనగా నేను కర్తను అనుకొను వాస్తవస్వరూపుడెవ్వడును కనబడుటలేదు. 
ఈ నేను అను అహం (ప తి చిత్ జడముల సంబంధముచే కల్పిత మగు 
చున్న ఒక మిథా్యపురుషుడు. ఏలనన యీ రెండింటికినీ వా _స్త్రవసంబం 
ధము కుదరదు, లేదు. ఇందు ఒకటి చె చైతన్యము, మరియొక్క_టి జడము. 
కేవలచై తన్యమునకు కర్త్రృత్వాదులు సంభవింపవు. శకేవలజడమునకు 
క్ర _రృత్వాదులు కలుగు యోగ్యతలేదు. కాన యీ రెంటి సాన్నిధ్యసంబంధ 
ముచే కలుగుచున్న (ప్రతిబింబమైన ఆభాసుడే యిట్లనుకొను కర్తగా కనబడు 
చున్నాడు. వీడు మిథా పురుషుడు అవిద్యాకల్పితుడు. కాన ముముక్షువు 
తన నిత్యానిత్యవి వేకముచే జ్ఞానపూర్వకముగ వీరిరువురను (అనగా అంతః 
కరణ, [ప్రత గాత. లను) వారి వె లక్షణ్యధర ములనుబట్టి విడదీసినచో 
యిట్లు నేను కర్తను, నేను భోక ను అనుకొను ఆభాసుడు లేనివాడే యగును. 
కనుకనే యీ కర్భృత్వాద్య మానములుగల నేను అను అహం మిథ్యాపురుషు 
డగుచున్నాడు. కాన ముముక్షువై నవాడు బాగుగ విచారపరుడై యిప్పుడు 
తనకు కలుగుచున్న క  ర్హృత్వాదులు నిజము కాదు, భాంతియుతము, ఆభాస 
మని గహించి నిశ్చయమును పొందవలెను. 
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సర్వజీవులును సర్వాదా కోరునది సుఖము. ఈ తనసుఖముకొరకే 
పతిమానవుడున్నూ సర్వయత్నములనూ జనా ది మరణపర్యంతము చేయు 
చుండును. అయిననూ యిట్లు కోరు సుఖముయొక్క వా_స్తవస్వరూసమును, 
పదివేల మానవులలో తొమి  దిచేల తొమి దివందల తొంబదితొమ్మిది జీవులకు 
పైగా, యథార్థముగా తెలిసికొనలేక అట్టినుఖము వస్తునిష్టమని నమి. 

అనగా తనకు యీ సుఖము విషయానుభవముల వల్ల నే కలుగుచున్నదని 
నమి వారి వారి వాసనానుకూలముగ విషయములకు సర్వదా (ప్రయత్నము 
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సి ఆ విషయములనే సుఖముకొరకు అనుభవించుచున్నారు. వివేకముతో 

పరి లించిన యీ విషయదృశ్యక్ కోటియందు, ఒక్కటిగూడ సత్యలక్షణము 

నకు నిలుచునదేదీ లేనందున యివి యాభాసము లనక తప్పదు. కౌన పీటి 

వలన మనలకు కలుగుచున్న సుఖముకూడ అసత్య, ఆభాస సుఖ మనక 

తప్పదు. ఇట్టి విషయసుఖములు జీవుని ప్రారబ్దఫల వాసనానుకూ లముగ 

మనః కల్పితములుగా నున్నవి. జీవుడు వాస్తవముగ తనయందే యున్న 

స్వరూపసుఖమును (గ్రహించక తన  వాసనానుకూలసంకల్పములతో 

యీ సుఖము విషయముల యందున్నట్లు (భాంతిని పొంది సుఖమునకు బదులు 

సుఖాభాసము ననుభవించూచూ యీ అనాది సంసార చక్రమునందు (భ్రమణము 

చేయుచూ సుఖమునకు బదులు పర్య వసానమున దుఃఖమునే పొందుచున్నాడు. 

ఇట్లు కలుగుచున్న విషయసుఖములు ఆభాసము అనక తప్పదుగదా. అయినను 

సర్వులునూ యీ విషయానుభవములతో సుఖము ననుభవించుచున్నారుగాదా. 

లోకమున యింత మందికి సుఖానుభవము నిచ్చుచున్న విషయసుఖముల నెట్లు 

అసత్యము, ఆభాసములగునని శంక కలుగును. కాని యిది సరియైనది 

కాదు. ఎన్ని గుడ్లగూబలై ననూ (ప్రకాశమును ర్యాతులయం దె చూచునుగాని 

వాస్తవముగా సూర్య(ప్రకాశమున్న పగటియందు చూడలేవుగదా. ఇదిగాకను 

“శతాం ధాః కూపం (ప్రవిశ న్ని అను న్యాయమును బట్టి నూరుగురు గుడ్డివారు 

నూతిరో పడిననూ, అది నూతిలో పడుటయే అగునుగాని అన్యముకాదు 

గదా. అన్తే యీ విషయసుఖములు అందరిచే ననుభవింపబడుచు న్నను, 

యివి కేవలసుఖముగాక సుఖసానంతరము దుఃఖము, దుఃఖస్యానంత 

రము యీషత్సుఖమును కలుగజేయుచు పర్యవసానమందు దుఃఖము- 

యిచ్చుచున్నది. శాస్త్రము నిర్దిష్టముగా సుఖము ఆత నిష్ట మనియు, నస్తు 

నిష్టము కాదనియు తెలుపుచున్నది. అయినను శవులు (భా ౦తియుతు లై 

సుఖములేనిచోట సుఖమున్నట్లు భె భావించి, అధర్మపరు లగుచున్నారు. లోకాను 

భవమునందుగూడ మానవునికి వర్ణా శ్రమధరో చితమైన విషయానుభవములు 

(వ్యవహారకాలములో నై నను దీర్ణసుఖదాయ యకములై అధర్మవిషయాను 
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భవనములు తాత్కా- లిక కించిత్సు ఖము నిచ్చి వెంటనే దుఃఖములపాలు చేయు 

చున్నవి. దీని కుదాహరణము_ధర సత్నితో శా_స్తవిధిన నొందు సుఖము 
దిర్ధవంత మై అభు దయహేతు వగుచున్నది. కాని పరదారాసుఖము క్షణిక మై 

దుఃఖహేతువు, నాశకరము అగుచున్నది. ఇట్లు జీవునికి కలుగుచున్న విషయ 

సుఖానుభవములే సంసారమనబడుచున్నది. ఇట్టి సంసారదుఃఖము తన 

మనసు నందే యున్న సత -సుఖస్వరూపానుభవమును పొందిన యెడల 

గాని, నివ_ర్హింప బడదు. -వుడు యీ విషయసుఖములను (భాంతిమా[త్రు డై 

యనుభవించుచున్నాడు. ఈ దృుశ్యవిషయము లన్నియు కల్పితములు, 

(భాంతి మా త మేనని _ శంకరభగవత్సాదులు “(భాంతి మా తమిదం విద్వన్ 

విశ్వంబహ ణి కల్పితమ్” అని తెలుపుచున్నారు. జీవులు కోరు సుఖము 

తమ మనోనిష్టము కాని, వస్తు నిష్టము అనగా విషయములయందు 

యీ సుఖము లేదని శాస్త ముచేతను, మన యనుభవము వల్ల నూగూడ 

తెలియుచున్నది. ఏ ట్టన,. మన యనుభవమున యీ సుఖము మనలకు విష 

యములయందు యెట్లు కలుగుచున్నదియు యిచట యించుక విచారింతము. 

లోకానుభవమున ప్రతి" వుడును తన వాసనానుకూలముగ విషయము లభ్యము 

కాగానే క్షణకాలము తనచి_త్తము అనగా మనసు స్థాయి నొందుచున్నది. 
అట్టి న్థాయీభావము మనసు నొందుటయే సుఖానుభవమునకు కారణమగు 

చున్నది. కాని యీ విషయ (పొ ప్రిచే తన మనసునకు కలుగుచున్న 

యీ న్లా యీభావము అల్పకాలమేయుండి, మనస్పుయొక్క- స్వభావముచే 

పారబ్దఫలంబున అన్యవిషయేచ్చ చేయుచు తిరిగి అట్టి అన్యవిషయ (ప్రా పి 
మ 

కలుగువరకు మనసు చలించుచు సంక్షోభము నొందును. ఇట్టి తన చిత్త 

సంక్షోభకాలమే దుఃఖానుభవము నిచ్చుచున్నది. తిరిగి యిష్టవిషయ (పొప్తి 

కలుగగనే తన మనసు క్షణకాలమూరట జెంది స్థాయీభావమును ఫొం దును- 

మనసును తిరిగి యీ స్థాయీభావమును పొందించుటచేతనే తనకు సుఖము 

కలుగుచున్నది. ఇట్టు తన మనసు యిష్ట ప్రాప్తి విషయము వలన క్షణకాలము 

సుఖమును పొంది తిరిగి అన్యవిషయేచ్చ వలన తన మనఃసంకోభముచే 
ర్ 



బహ విద్యానుసన్హాన దర్పణం 

దుఃఖమును పొందుచు చర్వితచర్వణముగ "వుడు అనుభవించుచున్నాడు. 

ఈ మనసు దర్పణము వంటిది. అద్దము కదలక యుండునపుడు మనలకు 

మన సుఖస్వరూపమైన బహ (ప్రతిబింబము స్పష్టముగా (పకాశించును. 

అధిష్ఞానమైన (బహ సుఖస్వరూపుడు గనుక యీ (ప్రతిబింబము స్పష్టముగా 

(పకాశించునపుడు మనలకు సుఖమును ఆభాసముగా యిచ్చుచున్నది. కాని 

యీ ఆభాససుఖము, మనఃస్వభావముచే సర్వదా విషయమునుండి విష 

యాంతరమును కోరుచుండును గనుక యీ మనోదర్పణము సర్వదా కదలి 

కతో సరముగా నుండదు. అట్లుండుటచె సుఖస్వరూపమైన (బ్రహ 

(ప్రతిబింబము స్పష్టముగా గోచరింపదు. ఇందుచే దుఃఖము కలుగుచుండును. 

కాన నిత్యసుఖస్వరూసము కోరు ముముక్షువు తనకు విషయ (ప్రా ప్తిచె తన 

మనసుకు తాత్కా-లికముగ కలుగుచున్న స్థాయీభావము నుపేకించి నిర్వి 

షయమైన, నిత్యనిరతిశయ సుఖస్వరూప బహో నుసంధానముతో తన మన 

సుకు స్థాయీభావము కలుగజేసిన తన సంకల్పము నిర్విషయము గనుక 

తన మనసు కోరుటకు విషయాంతరము లేక స్థాయినొందును. ఇదియే (క్రమ 

కమముగ తన ధ్యాన సమాధులకు సాధనమై వాస్తవ సుథానుభవమును తనకు 

కలుగజేయును. 

గనుక ముముకువు తన మనసును విషయాలంబననుంచి మరల్చి 

నిర్విషయముగా జేసుకొని - తన వా_స్తవసుఖస్వరూపమైన (_బహ్మస్వరూపా 

లంబనతో తన మనసును యుంచుట అభ్యసించవలయును. ఈ పయి వివే 

చనను బట్టి వునకు సుఖదుఃథానుభవములు వస్తుసహజస్వభావములను బట్టి 

కలుగుటలేదనియు, యివి మనఃకల్పితమని _ధువమగుచున్నది. ఇట్టి మనః 

కల్పిత సంకల్పములే సంసారబంధము కలిగించుచున్నభి. ఇట్టి సంసార 
బంధమునుంచి ముక్తి నొందుటకు యీ మనఃసంకల్పములచే పొందుచున్న 

విషయాభాస సుఖములను వదలినగాని ముముక్షువునకు తన వాస్తవ స్వరూప 
ఖమును పొందవీలుగాదు. ఇట్ట వాస్తవ సుఖస్వరూపమునుగూడ తన ళా 



నీష్యామతా నీరూ ణ 

మనసు వల్లనే పొందవలయునుగాని అన్యధాగా వీలుకాదనియు--సంకల్ప 
మనసు సంసార హేతువనియు, నిస్పంకల్పమనసు [బహ _-తన సత్యసుఖ 

స్వరూపమే యగుచున్నదని వశి“ భగవానులు ఎ రామచంద్ర మూ ర్రికి యోగ 

వాశిష్టమందు తెలుపుచున్నారు. గాన ముముక్లువై న జిజ్ఞాసువు వాస్తవమైన 

సుఖము విషయములలో లేదనియు, తన యొక్క సంకల్పరహిత మనసే 

వా_స్తవసుఖ స్వరూపస్వానుభవమివ్వగల సమర్థత గలదనియు తెలుసుకొన 

నలయును. తన మనసు యెల్లప్పుడును తనలోనే యుండునుగాని అన (త 

యీ విషయములలో స్టితియె యుండదుగదా. గాన యిట్లు తెలుసుకుని తన 

మనసును నిస్పంకల్పముగా చేసుకొని తన యీ వాస్తవ సుఖస్వరూపొను 

భమును పొందుటయే మోకము. ఇదియే తన వాస్తవ స్వరూపసుఖము. దీనికి 

గాను జిజ్ఞాసువు (బహా నుసంధానాది స్వ పయత్నములుచేసి తన మనసు చేతనే 

స్వానుభవమును సంపాదించుకొనవలయును. ఇట్టి ప్రయత్నము చేయువాడే 

యోగి. వీనిని గురించి "యోగీ విగతకల షః, సుఖేన (బహ్మ సంస్పర్శ 

మత్యంతం సుఖమళ్ను తే”--యోగి పాసవర్షితు డై అనాయాసముగా (_బహ్మ 

సందర-ము గల ఉత్తమసుఖము ననుభవించునని _ కృష్ణ భగవానుల వచనము 

తెలుపుచున్నది. 

నిషా. మతా నిరూపణ 

సరమార్హలా భమును పొందిన మహానీయులకు అర్హకామాద్యాసక్తి 

యుండదు. వారు యథాలాభసంతుష్షులు. నిత్యము సుఖసంతోషములు అట్టి 

మహనీయుల న్నాశయించి యుండును, గాన మహదై శ్వర సంపన్నులగు 

వారికి కోరవలసినదేమియు నుండదు. వారు లాభనష్టములను సమానముగా 

చూచువారు. లోకములో దర్శిదుడెవ్వడనగా-సదా కోరికలు గలవాడు. తృ ప్తి 



(బహ విదా 'నుసన్ధాన దర్పణం 

సంతోషములు వస్తుసముదాయము నాశ్రయించి యుండునవిగావు. వీటికా శో 

యము మనస్సు. తృప్తి ఎన్ని సంపదలున్నను, వాటివల్ల నే కలుగుటలేదు. 
ఎంతయున్నను, ఉన్న దానితో తృ ప్తియుండ దని లోకానుభవసిద్ధము. సదా 

ఈ కామ పరంపరలు బాధించుచునే యుండును గాన, కలవాడున్నూ సదా 

కోరికలచే పీడింపబడుచుండును. ఇట్టివానికి భోగములు తృ ప్రినివ్వజాలవు, 

విషయములను అనుభవించిన కొలది కామదుఃఖము వృద్ది నొందును. దీని నే__ 

శ్లో॥ నజాతు కామః కామానా ముపభోగేన శామ్యతి । 

హవిషా కృషవరై శ్రవభూయ ఏవా వర్లకే ॥ 
ద కె (థి 

అని విద్యారణ్యస్వామి చెప్పుచున్నారు. గనుక దారిద్ర్య్యనివృ త్తి, 

సుఖసంపాదనలకు ఈ కోరికలు (ప్రబల విరోధులు. ప్రారబ్ద కరా నుసారముగ 

(ప్రాప్తించు సుఖదుఃఖములను అనుభవించుచూ (క్రొ _త్రఫలములను కోరక 

యున్నవాడు ధన్యుడు. గనుక ఉన్నవానికై నను, లేని వానికై నను తృప్తిని 

సంపాదించుకొని, కావలెనను కోరికను హతము చేయుట ఆవశ్యకము. ఇట్టి 

యావశ్యకతనే (బహ వ ల్రియందు శుతిమాత ఆనంద తారత మ్యములను 

తెలుపుచు ఎట్టి యానందమును పొందుటకున్నూ (పతియొక్క_ ఆనంద (ప్రకార 

నిరూపణలోను “(శ్రో(|తియస ్యచాకామహతస -” అను వాక్యముచే (ప్రతి యానం 

దమును కామపీడితుడుగాని(కో(త్రియుని యానందముతో పోల్చుచున్నది. 

గాన ఏ ఆనందము సంపాదించుటకున్నూ, కౌమరహితు డై (శోతియుడై 

యుండుటగూడ ఆవశ్యకము. ఇట్టి ముముక్షువునకు (బహ విద్య కరతలా మల 

కమె యుండును, 

త్యాగ స్వ రూపము 

అద్వైత సిద్ధాంతమందు యోక్షప్రా పికి త్యాగమే పరమ సాధనముగ 
శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. కాన ముముక్షువగు జిజ్ఞాసువునకు యిట్టి త్యాగ 



త్యాగస్వరూపము 7 

స్వరూపమును తెలిసికొనుట యావశ్యకమగుచున్నది. ఈ త్యాగమనునది 

రెండు విధముల నున్నది. మొదటిది త్యాగమనియు రెండవది సర్వత్యాగ 

మనియు తెలియబడుచున్నవి. ఇందు మొదటి త్యాగము - వలకు అభ్యుదయ 

కరముగను రెండవదియైన సర్వత్యాగము ని(శేయస్సు అనగా మోక్షప్రాప్తికి 

సాధనమగుచున్నది. జీవుడే సాపేక్షితముగ తనకున్న శక్తి, ధన, (ద్రవ్య 

ములను గాని తాను ఏ యుపాయముచేతనై ననూ సంపాదించిన (ద్రవ్యాదులను 

యీ లోకములో యశఃకాములై గాని ఉత్తమపరలోకృప్రాప్తిని గోరుచూ 

గాని చేయు దానధర్మములు, తన కాయక్షైశాదులు త్యాగమని చెప్పబడును. 

ఇట్టి త్యాగము వులు వారివారి కోరికల ననుసరించి చేయుచుందురు. ఆ యా 

వులు అట్టి త్యాగకర లచే కలుగు కర్మఫల సుఖానుభవములను తాత్కాలిక 

ముగ పొందుచూ ఆనందించుచుందురు. యశఃకాములై న కొందరు యేదో 

యొక నిమిత్తమై కమ దెహములను గూడ త్యాగముచేయుచూ (పాణము 

లర్పించుచున్నారు. మరి కొందరు తమ దేహసౌొఖ్యముల నెంతమాత్ర 

మైననూ పాటింపక యెట్టి (శమలశై ననూ యోర్చి కేవల లోక శేయస్సునకు 

గాను తమ శరీరసౌఖ్యములను త్యాగము చేయుచూ వయాత్రను జరుపు 

చుందురు. కొందరు అధికమైన ధన దవ్యములను దానముచేసి లేక స్థాపిత 

నిధులు దేవాలయములు, సంస్థలకునూ యిచ్చి ఆ రోజుమొదలు తన నామము 

ఎన్ని పత్రికలలో యెట్లు శ్లాఘీంపబడినవియో చూచి యానందించుటకుగాను 

(పతిరోజుననూ (ప్రసిద్దిగానున్న దిన, వార పత్రికల నన్నిటినీ వారి ేరుకు 

గాను వెదకుచునే యుందురు. ఒకవేళ ఏ పత్రికయైననూ వారిపేరు వేయుట 

మరచినగాని లేక యుసేక్షించినగాని యా పత్రికలయందు నిరసనభావులై 

యొకప్పుడు దుఃఖ (క్రోధములనుగూడ పొందుచుందురు. ఇట్లుగాక తమ 

పరలోకసాధనమునే ఎంచి జనోపయోగముకొరకు దేవాలయములు, ఆసు 

పష్మతులు, అనగా చికిత్సాలయములు, విద్యాలయములు, స్కూళ్లు, స్మతవులు 

మొదలుగాగల అనేక ధర కార్యములను మహనీయులు చేయుచున్నారు. 

ఇవియన్నియూ త్యాగములే. (పజలకు మహోపకారములు. కౌని యివి 
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యన్నియూ వారివారి వాంఛానుసారము లోకయశస్సుకును, డఉ_త్తమలోక 

(ప్రా ప్తికిని పాధనములే యగును కాని, ముముక్షువు కోరు తన నిత్యనిరతిశయ 

సుఖ మోక్షపొ ప్పిని కలుగజేయజాలవు. ఏలనన యిట్టి త్యాగములన్నియూ 

యేదోయొకవిధమున వారివారి ఫలవాంఛలతో కూడుకొనియున్నవి. ఇవి 

యన్నియూ యేదోయొక యుత్కృష్టసాధారణ రూపఫలముల నసేక్షించియే 

చేయబడుచున్నవి గాని నిష్కామకర లగుటలేదు. కానీ యిట్టివి ముఖ్య 

తా-గకరలు కావు. దీనినే 

“కామ్యానాం కర కాం న్యాసమ్ సనా సం కవయోవిదుః |! 

సర్వక ర్మఫలత్యాగం (పాహుసా గం విచకతణః” 

కామ్యకర ల విడచుటయే సన్యాసమనియూ, సర్వకర ముల ఫలమునూ 

విడచుట యనగా కోరకుండుటయే త్యాగమనియూ భగవద్వచనము తెలుపు 

చున్నది. అయిననూ యిట్టి ఉత్తమ వులయొక్క ఫలా పేక్షీత త్యాగకర లు 

గూడ చిత్తశుద్ధికి హాతువులగుచు మోక్ష(ప్రా పికి పరంపరసాధనగా కౌలాం 

తరమున కాగల వనుటలో సందియము లేదు. 

కాని యిచట మనలకు విషయస్థుడెన ముముకువు యెట్టి వాడనగా 

చిత్తశుద్ధిని సంపాదించి (పస్తుతము తన సత స్వరూపమైన మోక్షపా పి పికి 

గాను సాక్షెత్సాధనముల నభ్యసిం చువాడు. ఇట్టి జిజ్ఞాసువు తన మోక్షపా _ప్తిని 

లౌకిక త్యాగమువల్హ పొంద సాధ -ముకాదు. మరి యె ట్టనిన సర్వత్యాగమను 

చిత్త త్యాగము వల్లనే మోక్షసిద్ది కలుగునుగాని అన విధముగ కలుగదని 

యోగవాశిష్టమందు  శిఖిధ్వజోపాఖా -నములో తెలుపబడియున్నది. దానినే 

ఈ (గంథములో వాసనానిరూపణమందు సంగ్రహించి యుంటిని. దాని 

సారాంశ మేమనగా ముముక్షువై నవాడు ఈ దృశ్యసంఘాతమందు తనదను 

కొనుచున్న సమస్త్మదవ సంపత్తిని తనస్టూలోపాధితోసహా త్యాగము 

చేసిననూ యిదియంతయూ వా_స్తవమున తానుకౌనట్టి వుడు తనది యను 
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కొనుచున్నాడు. గాన సర్వత్యాగము కాజాలదనియూ అట్టిసర్వత్యాగ మనునది 

తన చిత్తనాశముచే కాగలదుకాని అన ్యమువల్ల కాజాలదనియూ వాశిష్టమున 

తెలిపియున్నారు. చిత్తమనగా ఆత. కానిదానిని ఆత యని భావించుటకునూ 

సత్యము కానిదానిని సత్యమని భావించుటకునూ కారణ మేదిగాయున్నదియో 

అదియే చిత్తము. హేయోపాదేయ సర్వభావములనూ విడచిన చి త్తమనునది 

కలుగదు. అంతఃకరణకల్సించు పదార్థములను వౌ_స్తవమైనవానినిగా 

భావించుట యేదికలదో అదియే చి త్తస్వరూపమని తెలియబడుచున్నది. 
సంక ల్పాదివిషయంబగు దృశ్యంబును కొంచమైననూ భావింపక నిర్శలా 

కాశములాగున యుండువానికి చిత్తమనునది యుదయించదు. జగద్భావ 
నను విడచి జగము వా_స్తముగ లేదని భావించుటయు, బహ యే యీ సర్వ 

జగత్కారణమనియూ తెలిసికొనుట చిత్తరాహిత్యమని చెప్పబడుచున్నది. 

ఇంకనూ రాగ ద్వెషరహిత మైన చల్లనిన్థితిగల స్థిరచి_త్తము వృత్తుల 

యందున్న దై ననూ అదియే చి_త్తనాశమని తెలియబడుచున్నది. అట్టి చిత్తము 
వునకు పునర్ణన హేతువగు దృఢవాసనాసంస్కారములను కలిగించదు. 

జీవుడు తన (ప్రారబ్దానుసారము దేహేంద్రియాదులుకలిగి తిరుగుచున్ననూ 

యిట్టి సంస్కా-రవాసనారహిత మైన చిత్తము సంసారబంధమగు పునర్ణన క 

-వునకు హేతువుగాక పొరిటిపోయిన వి త్రనములలాగున యుండును. 

అప్పుడు అట్టి చిత్తము -వునకు బంధకారణముగాక పొట్టిపోయిన లేక 

వేయించిన గింజలు వాటి అంకుర శక్తి నశించిననూ మానవునికి ఆహార 

మా(త్రముగా నెట్టుపయోగపడునో అనై యా తాగ 'ద్వేషాదులు నశించి, వాసనా 

రహితమై, తాను వాస్తవముగ అంతఃకరణసంబంధములేనివాడని (గ్రహిం 

చిన యెడల అట్టి చిత్తము -వుని (ప్రారబ్దానుసారదేహ యా త్రకుగాను ఉప 

యోగించును. కాని అట్టి - వునికి కర ఫలోత్స తిని యా చిత్తము కలిగింప 

జాలదు. వుని ప్రారద్దాంతమందు తన చి_త్తమను రూపమును విడిచి (బహ 

స్వరూపమే యగును. కాన ముముక్షువై నవాడు తా-గమనగా (గహించవలసి 

నది యేమనిన యిట్టి సర్వత్యాగమేగాని లౌకిక త్యాగములు కావు. సర్వత్యాగ 
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మనగా - వుడు యిప్పుడు తనకు దృళ్యమందు కలుగుచున్న సత్యత్వ బుద్దిని, 
దానిచే కలుగుచున్న కర్మఫలా సంధులను, ఇహాముత్రఫల కామములను 

స_కతా మానములను, సంకల్ప వికల్పములను జ్ఞానపూర్వకముగా చేయు 

త్యాగమువ ల్ల స్వానుభవమును సంపాదించుపే సర్వత్యాగము, మోక్ష సాధన 

మైన ముఖ్యత్యాగమని ముముక్షువు (గహించవలెను. 

పరమపురుషార్థ నిరూపణ 

ఈ ప్రపంచమున మానవునకు పొందతగినవి ధరా ర్రకామమోక్షములని 

నాలుగు పురుషార్థములు. ఐనను వీటిలో మోక్షమే సరమపురుషార్థ మని 

6వ క్ష ఏవపరమః పురుషార్థః. అని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. అనగా ఈ 

పురుషార్థములలో (శ్రేష్టమైనది మోక్షమే అని చెప్పుచున్నది. మోక్షమనగా 

నిత్యనిరతిశయసుఖముకన్న వేరుకాదు. ఇది నేను అను తనస్వరూ 

పముకంట న్నముకాదని లోగడనే నిశ్చయించితిమి. ఐనను ఇట్టి 

స్వరూపసుఖము (పతివారికిస్నీ అనుభవము లో స్పురించుట లేదు. కాని 

ప్రతివారిచేతనున్నూ కోరబడునదిగానే యున్నది. ఎవరినై నను నీకు 

నిత్యనిరతిశయ సుఖము కావలయునా? యని అడిగినయెడల వద్దని చెప్పువారు 

ఉండరు. కాని ఇందులో తాము పొందుచున్న విషయసుఖమే ఈ సుఖమను 

కొనువారలు కొందరు, మరికొందరు అట్టి సుఖము వేరేయున్నదని తెలిసినను 

దానిని పొందుట మనకు సాధ-మా యనిన్నీ, సాధ్యమైననూ బహుక్తే శకరమ 

నిస్నీ సంశయించుదురు గాని ఇట్టి నిత ్ టనిరతిశయసుఖమును 'ద్వేషించు 

వారుగాని, కోరనివారుగాని ఉండరు. ఈ సుఖము సర్వులచే కోరబడిన తన 

స్వరూపమే ఐయున్నను జీవుడు తన అనాద విద్యా(పభావముచే (భాంతి 

యుతుడై దానిని గుర్చి ంచలేక ఆభాస సుఖచ్చాపరుడై , సుఖమునకు బదులు 
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సాంసారిక దుఃఖములనే పొందుచున్నాడు. శాస్త్రము అనగా శుతి వ భాంతి 

నివారణార్థమై అనెకవిధములుగ తల్లి పిల్లవానికి బోధించు రీతిని వివి 

ధోపాయములను చెప్పి తిరిగి వాటిలో పొరపాటు పడునేమోయని తలచి 

చిట్టచివరకు పర్యవసానముగ “తత్త్వమసి” అను మహావాక్య బోధనతో 
ఆ సుఖస్వరూపుడవు నీవేను అని చెప్పుచున్నది. ఇంత ఆ_ప్తతతో చెప్పిన 

వాక్యార్థమును మనము గుర్వీశ్వరాను గహములతో వివేచన చేసికొని (శ్రవణ 

మనన నిదిధ్యసనములు చేయుచు తన స్వస్వరూపమును తెరిసికొని దానిని 

అనుసంధానమును చెయుచుండవలయును. ఎందుకనగా ఎవరికై ననూ 

“స్వ” తనకంటె ఎక్కువ పీతిదాయకమైన వస్తువు లోకానుభవములో కన 

బడుట _దు. శుతికూడా “ఆత సస్తు కామాయ సర్వం పియం భవతి” అనగా 

తను అను తన్నపీతికొరకే సర్వము కోరబడుచున్నది. ఎవరు ఏ పనిని 

చేసినను దానిని తన పీతికొరకే చేయుచున్నాడు అని చెప్పుచున్నది. ఐనను 

ఈ ప్రీతిని తనసత్యస్వరూపమును (గహించక తానుగాని తన దేహేందియా 

దులయందు నేను అను అ మానియై చేయుచున్నాడు. ఇచట విద్వాంసుడు 

రెండు విషయములను [(గహించవలయును. తనకు ఈ అ మానములు 

గలవా? ఒకానొకస్టితియందు అవికలిగినను అవి యావశ్యకమా? వాస్తవమా? 

తనస్వరూపమెట్టిది? అనియు, శాస్త్రము ఈ కనబడునది తానుకాదు అనిన్నీ, 

తానుక _ర్హృత్వభో_కృత్యములు లేనివాడనిన్నీ, సర్వవా పకుడనిన్నీ, సుఖస్వ 

రూపుడనియు చెప్పుచున్నదిగాన, దీనినిబట్టి విద్వాంసుడు |శ్రుతియు_క ను 

భవములతో విచారణచేసి స్వ పయత్నముతో తానుఎవరు? తన స్వరూపమెట్టి డె 
యుండును? ఎట్టుండిన తనస్వరూపము |శుతివాక క సమన్వ యమునకు సరిపో 

గలదు? ఇట్లు సరిసడగల తనస్వరూపము తన శాస్తీయానుభవమునకు 

ఎట్లు సరిపోవుచున్నది? అని విషయనిర్థ యములను తనస్వవిచారణచే చేసి 

గురువాక్యముననుసరించి నిశృ్చయించుకొనవలసియున్నది. ఇందుకుగాను 

మనమింతవరకు లోగడ చేసిన విచారణ, మరియు తన్మప్రామాణీక అనుభవము 

లను బట్టిచూచిన కరచరణాదివిశిష్టమైన యీ స్థూల దెహముగాని, మనోబుద్ధి 
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చిత్సాహంకార ప్రాణసంయుక మైన సూక్ష దేహముగాని నేను అని అనుకొనుట 
సయుక్తికముగాను (ప్రామాణికముగాను గోచరించుటలేదుగదా? ఇట్టితరి 

తన శరీరములోని స్థూలసూక పాధులను జ్ఞానపూర్వముగా వర్ణించిన శేషిం 

చునది సాకీ, లేక (ప్రత్యగాత్మయని తెలుపబడుచున్న ఒకవస్తువు తప్ప 

మరియేమియు లేదుగాన ఇట్టి (పత్యగాత యే నేను అహం అని నిశ్చయించు 

కొని అదియే తనస్వరూపముగా తెలిసికొనుటకు తాను గుర్వీశ్వరాను గహ 

ములను పొంది చిత్తశుద్ధిని సంపాదించి తన వా స్తవలక్షణములను బాగుగా 

గు_ర్తించవలసి యున్నది. ఇట్లు గుర్తించినను ఒకసారి ఆ లక్షణములు 

తనవి అని తెలిసికొన్నను ఈ అనాద్యవిదా సంస్కారములచే వివిధ భాంతి 

వాసనారూపముగా (వేళ్ల ఆతిలోతునకు పాకబ యున్నవి. తను ఇప్పుడు 
అజ్ఞానమహావృక్షము పై యున్నాడు గనుక ఇట్టిమహావృక్షమును నిరూ లనము 

చేయుటకు ఎంత[సయత్నము కావలయునో మనము ఊహించవలసి 

యున్నది. ఆకులనన్నింటిని సివేసిన కొమ చిగుర్చును. కొమ. లనుగూడా 
నరికిన కొద్దికాలము నకు మొద్దు చిగిర్చి కొమ.లు యథా(పకారముగా 

నుద్భవించును. అతి (ప్రయత్నముతో మొద్దును అనగా మొదలును భూమితో 

సమానముగ సివేసినను తిరిగి కొంతకాలమునకు బుతువు మారగనే 

(వేళ్లప్రాకి చిగిర్చి తిరిగివృక్షమగును. _ ఇట్లు కాకుండునట్లు చేయుటకు 

(వేన్హ ఎంతలోతుగా నున్నవో అంతలోతుభూమిని (త్రవ్వి (వేళ్లను పూర్తిగా 
పెళ్ల గించి దూరముగా తడిలేనిచోట పారవై చిన వృక్షము తిరిగి పెరగక 

నిరూ. లించబడునుగదా! ఇస్తే ఈ యజ్ఞాన మహావృక్షమును సమూలముగా 

నిరూలించుటకు ప్రయత్నము కావలసియున్నది. ఆ [ప్రయత్నమే (శ్రవణ 

మనననిదిధ్యసనములు.  అజ్ఞానవృక్షనిరూలనకు ఇవియే ఆయుధములు, 

వీటినీగూడా ఒకరోజువాడి అనగా కొంతకాలము ఉపయోగించి వదలి 

వేసిన లాభముండదు. అందుకుగాను ఈ శవణ, మనన, నిదిధ సనములను 
నాయుధములను (ప్రారబ్ద ప్రతిబంధనివృ_త్తియై ఫలావగతిపర -౦తము బిజ్ఞాసువు 

విసుగుచెందక అభ్యసించుచుండవలయును. -ఈ యథా సమే (బహ విదా ను 
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సంధానాభ్యాసము. కాని ఇట్టుచేయుటకు పాజ్ఞులకుకూడ దీనిమీద పీతి 

నిశృ్చ్భాయములు కలుగుట కష్టసాధ -ముగా నున్నది.  ఇదియును అవిద్యా 

బలమే. విద్వాంసుడు ఈ అవిద్యాబలమును గహించి దాని నిరూ లనకు 

శాస్త్రీయోపాయములతో యీ (ప్రీతినిశ్న్చయములను తన తరణోపాయమునకు 

సంపాదించు కొనవలసియున్నది. తనస్వరూపమును శాస్త్రముచే (గహించి 

నను దానియందు (పీతినిశ్నయములు బాగుగ కలుగకపోవృుట అసహజ 

మైనదిగాని సహజమైనది కాదు. ఏలనన ఎట్టి వారికై నను ఇది నేను నాది 

అనుకొనినతరువాత సహజముగా (పీతి కలుగుచున్నది. కలుగకపోవుట 

అసహజము. దీనికి కారణము అవిద్యారూపష్మపతిబంధమనియెగదా మనము 

తలంచవలయును. ఆ వతిబంధనివృ త్తికి ప్రయత్నించువాడే ముముక్షువు, 

ఇట్టి ముముక్షువు జాగరూకుడై (భమ (ప్రమాదములకు లోబడక సర్వదా తన 

సత్య స్వరూపమం దే లక్ష్యమునుంచుకొని ప్రారబ్దానుగత మైన తనకృత్యము 

లను నిర మానముతో నిర్వర్తించుచుండవలయును. ఎట్లనగా ధనమార్దించ 

నిశ్చయించిన నటుడు ధనలాభమును కోరుతూ తన నటనకృత్యము 

లను జనరంజకముగా చేయుచూ అట్టి అ నయకాలములో తన శరీరక్తే శము 

నకు ఓర్చి ధనమును సంపాదించునట్లు జిజ్హాసు తనపరమా ష్టమైన స్వస్వరూ 

పానుభవ, సంపాదన నిమిత్తము _పారబ్ధానుగత [క్రియలను సక్తతా 
రహితుడై జరుపుకొనుచూ తన అనుసంధానాభ్యాసములను తగిన యమ 

నియమములతో సర్వదా జరుపుచుంగవలయును. ముముతువునకు పైన 

తెల్పినరీతిన ఇట్టి స్వస్వరూపమందు (తీ నిశృయములను సంపాదించు 

కొనుట యావశ -కము గనుక సదా తన అనుభవమును శాస్త్రము అనగా 

(శుతివాక్యమునకు సమన్వయము చేసికొనుచు అభ్యాసమును జరుపుచుండ 

వలయును. ఇట్లు చేసిన తనకు తనసత్యస్వరూపమందు ఏతి నిశ్చయములు 

(క్రమక్రమముగా కలుగుచుండును. ఈ ముముక్షువు శా స్ర్రజ్ఞానిలాగున 

(బహ స్వరూపమును తెలిసికొని తెలిసికొన్నదానిని వదలక ఆ (బహ యే 

తాను అనగ నేను అని శవణజ్ఞాన మా తముతో తృప్పిచెందక, తన సత. 
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స్వరూపానుభవమును సంపాదింపదలచినవాడు కావున ఒకసారి ఆ [బహ 

వస్తువునేను ఇదియే వాస్తవము తక్కినదంతయు అసత్యము అని (గ్రహించి 

ననూ తనస్వరూపము ఎప్పుడునూ క ర్భృత్వ భో_కృుత్వములతో సంబంధించి 

నదికాదు అనిన్నీ ఐనను (వారబ్బవళమున ఇప్పుడు అంతఃకరణ విశిష్టుడుగా 

యుండుటచే అట్టి క_రృత్వాదులు కొంతవరకై నను తప్పకుండుటను బట్టి అవి 

కేవలము క_ర్హృత్వాది ఫలభోగమునకు కల్పితమైన తన అంతఃకరణ ధర, 

ములు మా(తమే కాని తనకు సంబంధించినవిగా వని తనకు వీటితో ఎట్టిసంబం 

ధము లేదనిన్నీ తెలిసికొని తన పూర్వ(ప్రారబ్దవిధిని బట్టి అనుభవించుచున్నా 

ననియు, తనకుసాక్షెత్తుగా క _ర్హృత్వాది సంబంధములు లేవనియు నిశ్చయించి 

తెలుసుకొననలయును, అట్టితరి తనసత్యస్వరూపమును సర్వదా సర్వాధిష్థాన, 

స్వపకాశ, సర్వాన్నర్బహిర్వా సక, సజా య డవిజా యస్వగత భేద 

రహిత, నిత్యనిర్వికారాఖండ ఆఅసంగపరిపూర్ణ శుద్ద చై తన్యమని అనుసం 

ధానమును చేయుచుండవలయును. ఈ ముముకువు తన స్వరూపమిట్టిదని 

(గహెాంచినవాడుగాన తనుగాని యీదృుశ్యము నేనని (గహించి కృత్వా 

మానములను పొందుట ఎంత భమయో గుర్తించవలయును. మూఢుడు 

కూడా (భమయుతుడై యున్నను తాను అను నేను వస్తువునే అన్నిటికన్నను 

అధికముగా (పేమించుచుండునుగదా. అట్టితరి విద్వాంసుడు తనసత స్వరూ 

పమును ఎన్నటికిని ఎట్టిఅవస్థయందును (భమయుతుడై మరవకూడదు. ఈ 

అనుసంధానములో ముముక్షువునకు పరమాశ -క మేమన, అహం అను 

(పతీతిలో తనవా స్తవ సత్యస్వరూపమును |గహించుటయే. ఇదిరహస్యము. ఎందు 

చేతననగా ఈ లోకములో ముముక్షువునకున్నూ తదితర సర్వులకున్నూ నేను 
అను ఒక (ప్ర తిమీదనే బంధమోక్షము లాధారపడియున్నవి. ఈ నేను అను 

దానిని అవా స్తవముగా (గహించి అనుభవమును పొందువాడు బద్దుడగు 

చున్నాడు. అనుభవింపబడు ఈసర్వ దృశ్యము వా స్తవమను (భ్రాంతిచేతన 

అందరకును దుఃఖ శక్రేశము లధికముగా గలుగుచున్నవి. ఎట్లనిన మనకు 

కలుగుచున్న స్వప్నదృశ్యముల యందును, శబ్ద చలనచిత్ర దృుశ్యముల 
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యందును కలుగుచున్న దృశ్యములు మనలకు కేవల తాత్కాలిక అల్పవికార 

హేతువులగుచున్నను అసత్యబుద్ది నిశ్చయముతో వాటిని అప్పుడే మరచి అవి 
వా_స్తవములు కావను దృఢజ్ఞానమువల్ల ఆ దుఃఖక్తే శములను మనము పొం 
దుట లేదుగదా ! అత్తే విద్వాంసుడు కూడా నేను నాది అని వ్యవహరిం 
చియు అహం(ప్రత్యయము సత్యమైనది కాదనిన్నీ ఇందు సత -జ్ఞానానంద 
లక్షణముచే తెలియబడు చిత్స్వరూపము అనునదియే తన సత్యవా స్తవ 
స్వరూపమైనది అని బాగుగా శు తియు క్యనుభవ పరి లకుడై (గ్రహించిన 

యడల ఈ వ్యావహారికానుభవములో గోచరించుచున్న అహం నేను అను (పతి 

యున్నూ ఈ సర్వదృశ్యమున్నూ స్వప్న చలనచి త దృశ్యములు లాగున వాస్త 

వము కాదని నిశృయమునకు రాగలడు. ఇట్టి దృశ మును అసత్యముగా 

తెలిసికొన్నవాడై నను (ప్రారబ్దానుసారము కర్మానుభూతి తప్పకపోయినను 

దానియొక్క దుఃఖ'క్తే శాదులను తాత్కాలికముగా ఆపాతతః పొందువాడగును. 

తన జ్ఞానబలముచె ఎల్లప్పుడును తనవా_స్తవిక అహం నేను అను అనుభూతిని 
సత్య క్ఞానానందలక్షణములతో సదా అనుసంధానము చేయుచుండిన కాల 
క్రమమున  పారబ్ధ్బప్రతిబంధాంతమున తాను సద్వస్తుస్వరూపుడే అగును. 
అనగా బహ. “ బహ విద్బ హా వభవతి” గాన ఆస్వరూపమునె తాను 

అని తెలుసుకొనును. 

సంకల్పనామర్ద్య నిరూపణ 

“వున ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః” అనగా - వుని 

బంధమోక్షములకు మనస్సుయే కారణమని వచనము తెలుపుచున్నది. ఇది 

గాకను సంకల్పమనస్సు దృశ్యసంసారమనియు, నిస్సంకల్చ మనస్సుయే 



2 (బహ విదా నుసన్గాన దర్పణం 

(బహ మోకము అని వసిష్ట వచనము “సంకల్ప ఏవ సంసారః నిస్పం 

కల్పోహి ము క్షత” అని తెలుపుచున్నది. ఇచట నిస్సంకల్ప మనగా జడత్వ 

ముగానుండుట యని గాదు. కాని మనస్సుయొక్క దృశ్య విషయాను 
సంధానములు మాని (అనగా నిరోధించి" సత్యస్వరూపానుసంధానమును 

చేయుచుండుటయే నిస్పంకల్పమని (గ్రహించవలయును. గాన యీ (బహ 

విదా నుసంధాన మనగా తన వాస్తవ స్వరూపమును గురించి పునఃపునః చేయు 

అభ్యాసమేగాని వేరుకాదు. ఇట్టిది మనః కార్యముగాని కాయికము గాదు. 

కాని సహకరించును. సంకల్పమనగా తాను అనుకొనుట. ఇట్లు తిరిగి, తిరిగి 

చేయు సంకల్పములే వాసనారూపముగ కౌలాంతరమందు గాని సంకల్ప 

తీ(వత చేత (ఘకాలము లోగాని సద్యఃకాలమందుగాని కూడ కార్యకారులగు 

చున్నవి. మనకు కలుగుచున్న స్వప్న(ప్రపంచమంతయు మనలయొక్క- 

వాసనాబలముచే యొకానొకప్పుడు చేసిన సంకల్పఫలములే నిదావస్థయందు 

తన ధీకల్సితములై తన చేతనే అనుభవింపబడుచున్నవిగాని యొకని స్వప్నము 

మరియొకనికి గోచరమగుట లేదు. దీనినిబట్టి సామాన్యముగ యే జీవుని సంక 

ల్పములు యా వునికే ఫలము నిచ్చుచుండునని (గహించవచ్చును. ఇట్లు 

స్వసంకల్పబలముచే కల్చితములై మనలకు కలుగుచున్న కెవలధీ కార్యములై న 

స్వప్నాదులు గూడ కార్యకారులుగా యగుచున్నవి. యెట్లన కలగాంచినవాడు 

జా(గద్దశ ఫొందిన తరువాత కూడ క్షణకాలమైనను తన స్వస్నముచే కలిగిన 

భయకంపాదులు యీ దేహముతో ననుభవించుచున్నాడు. ఇది యందరికిన్నీ 

అనుభవములోని దే-__ఇ పై స్వప్నమువల్ల యిం(దియ స్కృ-లనాదులు కలుగు 

చున్న విషయము బహుజనానుభనమే. ఇంకను వారి, వారికి యిష్టమైన 

ఆమాది రుచులనుగాని ఫలములనుగాని అనుసంధించగనే వారినోట నీరు 

కారును. అనగా యిట్టి స్టితి వారి, వారి కావస్తువు యందుండు (పీతిబలము 

లను బట్టి యుండును. దీనినే జనులు లోకములో “అధి చూడగనే నా నోట 

నీళ్ళూరిన వనిగాని” “చూచుటకు సీళ్ళూరునట్లున్న దని” గాని అనుచుందురు, 

ఇది గాక (భ్రమర టకన్యాయ మొకటి అందరకును తెలిసినదియే. 
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ఇంకను యువకులకు జా గద్దశలోకూడ వారి దుస్పంకల్పముల వలన 

కలుగు మనోవికారములచేత గూడ స్థలనాదులు కలుగుచుండుననియు, యింకను 

కొన్ని వ్యాధులకు మనః _కేశములతో కలుగు సంకల్పములుకూ డ కారణముగ 

నుండునని వైద్యా ప్రాయము కనబడుచున్నది. దీనిని (గ్రహించి కొన్ని 

చికిత్సలందు అధునికులై న ఘనవై ద్యులు వారి చికిత్స్యులకు ( atients) 

మానసిక చికిత్సయైన సుఖానుసంధానమును అనగా (AaUutosug ction) 

అనిన “నేను సుఖముగా నున్నాను-నాకేమియు జబ్బులేదు-పోయినది-నాకే 

మియు భయములేదు” అను మొదలగు స్వసుఖస రణ వాక్యములను అను 

కొనుచుండమని చెప్పుచు డాక్టర్లుకూడ “నీకు జబ్బు పోయినది-నీ కెందుకు 

భయము -_-నీవు జబ్బును గురించి ఆలోచించ వద్దు న త్వరలో మామూలు స్ధితి 

పొందుదువు” అని చెప్పుచు నిమి త్త మాతముగా వ్యాధి నిర్వూలనకు తాత్కా 

లిక బొషధముల నిచ్చుచున్నారు. అనగా యిది అంతయు రోగియొక్క 

మానసిక స్థితిని చక్కబరచుటక గదా. 

మనలకు యీ (బహ విద్యానుసంధానము గూడ యిటువంటిదే. ఇది 

మహాభయనివ_ర్తక రసాయనము---రోగభయము  తాత్కా కము గనుక 

తాత్కాలిక చికిత్స సరిపడుచున్నది. గాని మనలకు మాయా మూలకమైన 
మహాభయము అనాదిగా ఆవరించి యున్నది. గనుక దిర్హకాలము (బహ. 

విద్యానుసంధానమను యీ స్వస్వరూపానుసంధానము శ ద్దాపరులైై యాచరించిన 

గాని యీ సంసారవా ధి నినృ_త్తియె నిత్యసుఖమును పొందజాలడు. 

గాన వివేకులు దీనిని బాగుగ - గహించి కేవల సంకల్ప అవృత్తిరూప 
మైన యీ స్వస్వరూపానుసంధానమను రసాయన (ప్రక్రియను వారి, వారి 

నిత్య నిరతిశయ సుఖ పాప్పికాములై యాచరించు మహానీయులకు మోక్ష 

సుఖము కరతలామలకము కాగలదు. 
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తోగడ జగ ని ధ్యాత్వ నిరూపణమందు ఈ (ప్రపంచము (త్రికాలముల 

యందు లేనిది గాన బాధితమగుచున్నదని నిశ్చయింపబడియున్నది. ఐనను ను 
ముముక్షువునకు చిత్త (పశాంతికిని, అద్వైత సిద్దా నదార్హ్య సిద్దికిని తోకాన్సు 

భవము అడ్డువచ్చుచున్నది గాన దీనిని శుతి యుక్యృనుభవములతో పునః 
పునః వివేచనజేసి యీ సర్వద్యశ్యానుభవములు వా స్తవములు కావనిన్నీ, 
కాని యీ అనుభవములు దృఢవాసనా మూలకములై న (భాంతి మా(త్రము౯ 

నిష తెలిసికొని నిశృయమును పొందుట అవసరముగ నున్నది. 

& 

న్న న్నముగ కనబడు దృశరమంతయును లేనిది మాత్రమే, 

ఉన్న పరమా ర్థసత్యము సర్వదా ఒక్క-టియే. ఇది యెప్పటికిని ఎవ్విధము 

గను మారునది కాదు. దీనినే_“ఏకమేవాద్వి యం [(బహ్మ” “మాయా 
మా(త్రమిదందై పత మ దె్వెతంపరమార్థతః” అనువాక్యములు తెలుప్పు 

చున్నవి. *శతమాత్చ సమాశుతిః” ఇత్యాది వ్యవహారములజ (శుతి నూరు 

మంది తల్లులతో సమానమని తెలియుచున్నది. తల్లి సదా పిల్లల క్షేమసౌఖ్బ 
ములనే కోరునుగాని తదితరమును కోరదు గనుక అట్టి (శుతి రూపములగూ 

వాక కిములను ముముక్షువు విధిగానమి్మిి వాటి యర్హములను (గహించవళలెను. 

ఈ దృశ్యానుభవములలో గూడ సతా సత ములను వివేచనజేపె 
వా సవమును (గ్రహించవలెను. వా_స్తవమన్నను సత మన్నను ఒక)... టియే. 
— హి ఆ 

అవా_స్తవమన్నను అసత్యమన్నను ఒక్కటియే. సత పదము మాత్రము 

రెండర్లములలో వాడుచున్నారు. వ్యావహారిక సత్వమని పారమార్థిక సత; 

మనియు. కాని వాస్తవ సత్యమనునది ఎల్లప్పుడును ఒక్కటిగా నేయుండును 
గాని రెండు సత్యములుండుటకు వీలులేదు. అసత?ములు మాత్రము ఎన్ని 

మైన నసుండవచ్చును. కనుక _పెనుదాహరించిన రెండు సత్వములలో 
షష 

నొక్యజియే సత2మె యుండవలయును గాని, రెండున్ను సత -మనుటక 
న ణా 
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(ఈతి మాతయే నిశ్చయించి బహ్మ ఒక్క-టియే సత్యము, తదితర మే 
కాదు అని స్పష్టముగ చెప్పుచున్నది. ఐనను రెండవదిస్నీ మాయబంగా 
రమునంటిదిన్నీయైన ఈ వ్యవహార సత్యమునే మన మా; శయించి నవి (యు వ్ జో 

మనకు సుఖదుఃఖములను కలిగించుచు మనవే సాధనములుగ (గహింపబ 
చున్న రాగద్వేషములు, శ్యతుత్వమి._ తత్వములు, బంధువిరోధములు, ఇష్టా 
నిష్షములు, క్షేశాక్తే శములు, (పియా(పియములు, కామ[కోధములు మొద 
బదు నీ సర్వద్వంద్వములు వా_స్తవములా? లేక మనచే కల్పితములా ? అ; 
వివేచన జేయగా ఈ ద్వంద్వానుభవము లన్నియు మన మానసికవాసన 
ననుసరించి కలుగుచున్న వేగాని వ స్తుస్వభావమును బట్టి కలుగుట లేదని 
నిశయమగును, 

ఇమే 'దేశకాలాదులు, నామరూపములు గూడ కల్పితములే. ఎట్ట న 
ఈ విషయము [క్రింది సంగహనిరూపణచే [ధువమగును. ఒక్క. పురుషుడే 
శ్ _కువు, మి(తుడు, (క్ యుడు, అ(పియుడుగాను (గహించువ్య క్తి 

చేతను, కాలభేదము చేతను వ్యవహరింపబడుచున్నాడు గాని ఆ 
న్వ్వరూపము మా తము మారుటలేదు. అనగా వస్తువునందు మార్పే 
లేదు. ఇకే ఒక స్త్రీయే నానారూవములచే వ్యవహరింపబడుచున్నది. ఒకే 
ఆఅమహోరపడార్థము కొందరికి ఇష్టమైనదిన్ని, మరి కొందరి కనిష్ట మెనదిన్నీ 
అగుచున్నది. ఒకవ స్తువు ఒకే పురుషునకు ఒకేకాలములో పియము, మరి 
యొక కాలములో అ పియముగూడ నగుచున్నది. ఒకే మృగము కొంద 
రికి నాధకముగను, మరికొందరికి బాధకముగను ఇతరుల కుదాపీనము గను 
అను భవగోచరమగుచున్న ది. ఇస్తే ఒకే వస్తువు ఏకకాలమందును, భిన్న 
కన్నకాలములందును గూడ (ప్రత్య పత్యుపేక్షలను కలిగించుచున్నది. 
ఇ క్రై సూర్యచం ద (పసారములును, పంచభూతములును, అనుకూల (పతి 
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(బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

కూలభావములతో అనుభవింపబడుచు సుఖదుఃఖములకు సాతువులగుచున్నవి, 

ణు బంధుత్యవిరోధిత్యములు ఒకే వ్య క్సియందు కల్పితములై యనుభవింప 

బడుచున్నది. చేశకాలములు గూడ నె ల్లప్పుడు నొక్కటిగనేయున్నను న్న 

భిన్నాంత కరణ ధర్మములనుబట్టి వీటియందును అనుకూల (ప్రతికూ లభా వము 

లేర్పడుచున్నవి. ఇదే విధముగ నామరూపములున్ను మనః కల్పితములుగ 

నున్నవి, 

ఈ విమరయంతయును విపులముగ ఉదాహరణపూర్వకముగ నిరూ 

పణ జేయుటకు ఒక్కొాక్క- నిరూపణకే Nau అధథా్యయము కావలసి 

యుండును. కాన (గంథవి_స్తరమగునను చేతను, అటి ట్ర విమర్శరహితుల ' 

విషయ(పయోజనము కలుగదుగావున ఇచట దందా తెలుపుటయైనది. 

ఈ విషయమై నిరూపణము సయుకి కముగ వేదాన్త పంచదశి మొదలగు 

(గంథరాజములలో విసారముగ జేయబడియున్నందున నిచట సారసం[గహ 

ముగ తెలుపబడినదని (గహింప (బా ర్. 

ఇట్లు ఒకే వస్తువుయొక్క అనుభవమువల్ల న్న న్న కాలముల 

యందు భిన్నభిన్న వ్యక్తులు న్నభిన్న సుఖదుఃఖాదులను పొందుచున్నారు. 

ఇస్తే సమస్త పదార్థములందు సమ స్తజీవులకు అనుభవము కలుగుచున్నది. 

ఇట్టి సుఖదుఃఖముల నిచ్చు సామర్థ్య మీ వస్తువులయందు కలదా? లేక అనుభ 

వించువారియందు కలదా ? అని బాగుగ విమర్శించిసయడల ఈ సుఖదుఃఖ 

ములు విషయముల ననుభపించువారియందు కనబడుచున్నవిగాని వస్తుస్వరూ 

పములలో మార్చు కనిపించుటలేదు. అవి సర్వదా ఒక్కటిగా తెలియబడు 

చున్నవి. దృశ్యవస్తువులయందు ఇట్టి మార్పులు లేనిచో వీటిని అనుభవించు 

బీవులకుమా[తము తమతమ భఛావముడే సుఖదుఃభఖాది భేదము లెట్లు కలుగు 

చున్నవి ? అనుపశ్నకు శాస్త్రము ఈ సుఖదుఃథానుభవములన్ని యు జీవుల 

యందుండు అనాదివాసనావశమున కలుగుచున్నవనియు ఈ వాసనలు వారు 

వారు అనగా ఆ వులు జన్మపరంపరగ జేసిన పుణః పాపకర్మఫలానుభవ 
ah 
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సంస్కారముచే -వులయందుండి. జననాదిమరణపర్యంతము సుఖదుఃఖ 

ములను కలిగించుచున్నవనియు ఈ వాసనలచేతనె దృశ్యవ_స్వ్వనుభవముల 

మూలకముగ నీ సుఖదుఃఖములను వుడు పొందుచున్నాడని తెలుపుచున్నది. 

కాన దీనిని గురించి విచారణమావశ్యకము. 

Pal ne a 

ఏిండాండ బహాండ వివెచన 
pat 

ముముకువు తనకు యిప్పుడు అనుభవమువల్ల తెలియుచున్న అహం 

నేను అను పిండాండము ( N icrocosm ) ఇదం (పపంచము అను 

(బహ్మాండము( - 10006050 ) ఈ రెండును ఒకటియా, లేక రెండును 

వేరువేరుగా (ప్రత్యేకముగ నున్నవా యని నిశ్చయించి తెలుసు కొనవలసిన 

యావశ్యకత కనబడుచున్నది. ఏలనన తన అనుభవములో ప్రత్యే 

కము రెండుగా తెలియబడుచున్నవి. గాని (శుతి “సర్వంఖల్విదం 

బ్రహ.” “నేహ నానా స్తి కించన” సర్వమును (బహ యే, తదితర మేమియు 

లేదని అన్వయ వ్యతిరేకములతో నిర్షిష్టముగా తెలుపుచున్నది.  అద్వెత 

సిద్దాంత మందు యెంతవెదకి చూచినను అఖండ సత్పదార్థ మొక్క-టి తప్ప 

తదితరమేమియును లేదు. కాని అనుభవములో భిన్నముగా కనబడు 

చున్నది. ఇట్టగపడుచూ కలుగుచున్న పిండాండ (బహాండ యనుభవములు 

యొక్కటియేనా, లేక రెండు, రెండు న్నములుగా నున్నవా --- ఏది 

వాస్తవము అని అదై ఏత సిద్దాంతము ననుసరించి (శ్రుతి, యుక్తి, అనుభవ 

వివేచనలతో తెలుసుకొనవలసి యున్నది. 

ప్రై తెలిపిన [(శుతి వచనముల వల్లను యింకనూ “*మాయామా(త 

మిదం ద్వైతం అదె తం పరమార్ధ్థత 8" “విద్ధిదం సర్వం [బహ్మ "ఎ హ్మైవేదం 

విశ్వమిదం వరిష్టం" అను అనేక (శుతివచనములను బట్టిన్నీ, “భాంతి 



నీ (బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

మాత్రమిదం విద్వన్ విశ్వంబహ ణి కల్పితం” అను మొదిలుగాగల 

శంకరభగవద్వచనములను బట్టిన్నీ, ఇదం అని తెలియబడుచున యీ సర షె. అర్ర షా 
మా 

శ -ము అనగా (బహ్మాండమంతయూ కల్పితముగానున్న్నదని నిశ్చయ మగప 

చున్నది. ఇత్తే అహం అను ప్రతిలో విషయమగు శరీరము అన 

పిండాండమును గురించి విచారించిననూ సె నుదహరించిన (శుతివాకొ౫ 

ములను బట్టియే సర్వం అను "సమము బట్ట ల యా పిండాండదూసమున నున 

జీవుడు గూడ ఆందులోనివాడే యగుచున్నా 

ఇంకను; శో శుద్దాత ని చినా తే కూట 

కల్పితమిహ - “వత్వం సన్నిధి దోషాదహంకారస్య॥ 

శ్లో జపాకుసుమ సాన్నిధ్యా (ద క్రత్వం స్పటికేయథా। 

తదహంకార సాన్నిధ్యా జవత్వం (పత్యగాత్యని॥ 
ae) 

ల్యూ ఆడా 

(పత్యగాత యెన కూటసచినా (తునియం చు అనగా ఆ (అహా 
నక థి 

యందే జీవత్వముతొ కూడిన పిండాండము కద్సితమా(తముగ నున్న & డై 

శంకర భగవత్పాదుల వచనములవల్ల గూడ తెలియుచున్నది. ఈ మ 
లా 

(శుత్యాది వచనములనుబట్ట చూచిన వునలకు యీ రెండుగా తెలియజయ 

చున్న పిండాండ (బహా ండములు రెండునూ (భ్రాంతియను, యొకే కారణ 

మువల ఏకాధిషానమెన యొక్క (బహ పదార్లమునందెి వివర కల్పిజు 
ర్ం ల © రా 

ఢా 

ముగా కోచుచున్న వని స్నృషమగుచున్నది. అయిననూ వ్యవహారము: 

వీటిని రెంటినీ విడివిడిగా (గహించిననూ యీ పిండాండ (అహా ండములు 

రెండునూ ఒక్కటిమైన అధిష్టానమునందు ఒకే కారణముచే కలుగుచున్నవి 

గాన యా రెండునూ భాంతి కార్యములై పరమార్థత యొక్కటిగా చే 

యుండవలయును గాని రెండునూ రెండుగా యుండుటకు వీలులేదని యు కి 

చేగూడ మై వాక్యముల వివారణవలన నిశృ్వయమగుచున ది, అయినా బి ల 

యిచట యొక శంక కలుగవచ్చును. అది ఏది యనిన వేదమే (బహ్మా౭ ౫ 

అ త —ె ఆమే Pe 

మెన యీ సృషినంతయూ యొక [క్రమముగా చెప్పుచున్నది. వెదము ఆ-- 
వూ రు 

ప) 



పిండాండ బహ్మాండ వివేచన 

తరము చెప్పదుగడా. ఉన్నదానినే గదా చెప్పును. లేనిది ఎట్లు చెప్పును. 

అని సంశయించవచ్చును. కాని యిట్టి సంశయమునకు అవకాశములేదు. 

దిలనన జోధకుగాను చెప్పునదంతయూ యెల్లప్పుడునూ వాస్తవముగానే 
దధముండవలయునను నియమము లేదు. జోధకుగాను చెప్పునప్పుడు కథను 

యమక (కమముననే గదా చెప్పుదురు. ఇదిగాకనూ (భాంతి, భయాదుల 

వల్లి కలుగు దృశ్యానుభవములన్ని యూ అవా _స్తవములు కల్పితములూ 

యగును. అయిననూ అట్టవానిని అనగా యొకనికి కలిగిన యనుభవమును 

గురించి మరియొకనికి తెలియజెప్పునప్పుడు ఒకపద్దతిన అనగా యొక (క్రమ 
మునగదా చెప్పును. ఇంకనూ ఎవ్మరెననూ పొరబడినవాడుగాని (భాంతు 

డు) భయపడినవాడుగాని తనకు రాత్రి చీకటిలో ఒక మనిషి కనుబడినా 
డశనియు, వాడు ఆశానుబాహువు, ఎఅజిక ళ్ల తోను పెద్దగడ్డముతో నున్నాడ 

నియు, వాని చెతిలో కత్తి యన్నదనియు, దూరముగా కనుపడినాడనియు, 
చను చాలా భయపడితిననియు, మొదలుగాగల తన అనుభవములను 

చెప్ప్వునప్పుడు యీ లక్షణములన్నియూ క్రమము ననుసరించియే గదా చెప్పి- 

చేనచటికి దీవసహాయముతో వెళ్లగా అచట యెవరునూ లేరు, అనియే గదా 

చమును. ఆపే వేదము - వుని అనాది అవిద్యా (భాంతులచే కలుగుచున్న 

యో (బహాండమునంతయూ అనేక విధములవర్థించి, తుదకు ఇట్లు" కనబడు 

చున్న అనుభవింపబడునదంతయూ ' వభ్రాంతియేకాని వేరేదియును లేదు 

వా_స్తవముగా నున్నది (బహ్మపదార్థమొక్కటియే తదితరమంతయూ (భ్రాంతి 
అనగా వా స్తవముగాలేనిది, కల్పితము, అసత్యము, అని వేదము చెప్పు 

చున్నదే కాని యీ (బహ్మాోండమంతయూ నిజమని చెప్పుట యిందెంతమా 

[తము వేద తాత్సర్యము కౌదు. 

ఇంకనూ యీ సిండాండ[బహో ండములను గురించి మన యనుభవ 

ముచే విచారించిననూ యీ రెండునూ పరమార్గతః యొక్కటియేయని 

౭ుయిజువగుచున్నది. ఎట్లన వుడు తనకు (బహ్మోాండములో కలుగుచున్న 

ద్బృాళశ్యానుభవములే తన పిండాండమందు స్వప్నానుభవములు పొందుచు 



(బహ్మవిద్యానుసన్దాన దర్పణం 

న్నాడు. తను నిద్రించిన పరిమిత కాలములో పరిమిత ప్రదేశమందు అపరి 

మిత దృశ్య --- కాలముల యనుభవములను పొందుచున్నాడుగదా. ఇట్టి 

దృశ్యాను భవములలో హర్ష మోదములను భయకంపాదులను స్వప్నకాలమందు 

పొందుచూ మెలకువ కలిగిన తరువాత కూడ క్షణకాలమాయనుభవమును 

పొందుచున్నాడుగడా. (బహాండములో నున్న యీ వస్తు సముదా 

యము తనపిండాండమురోని _ కెట్లువచ్చినదని విచారించిన, జాగద్దశలో 

తనకు (బ్రహ్మాండానుభవములు  కలుచున్నట్టుగనే, న|ిదయందు 

గూడ తనకు కలుగుచున్నవి. ఎట్లు కలుగుచున్నవనిన జా(గతలో తనకు 

యెప్పుడై ననూ యే కాలమండై ననూ (బహ్మాండమందు కలుగుచున్న 

దృుశ్యానుభవములే స్వప్నదశయందు తనపిండాండములో చూచుచున్నాడు 

గదా. ఈ రెంటికినీ ధీ కల్పనయు యగుచున్నది. ఇట్టి బుద్దియనున దే 

కల్పితముగాన దీనివలన కలుగుచున్న పిండాండ [బహి ౦డములు కూడ 

కల్పితములై పరమార్థతః యొక్కటియే యగును. గనుక పిండాండములో 

మాయా ప్రభావమువల్ల జీవుని అనాది అవిద్యా వాసనా సంస్కారములతో 

నున్న పదార్గములే బాహ్యామందు [బహాండములో కనబడుచు వునిచే 

అనుభవింపబడుచున్నవి. పైన 'తెల్చినయటుల జీవులకు పిండాండములోని 

పదార్థములే (బహ్మాండములో కనబడుచుండును. (బహ్మాండములో కనబడు 

యనుభవములే పిండాండములోనుండి, స్వప్నదశలో కనబడు 

చుండును. కాన యివి రెండునూ కల్పితములై వ్యవహార మందున్ననూ 

పరమార్షత& రెండు కాజాలవు. కొన్ని పురాణాదులలో గూడ (బహ్మాండ 

ములోనున్న పుణ్యనదీక్షేతాది దేవతాస్వరూపములు మొదలుగా గలవనియూ 

జీవుని పిండాండమందుగూడ నున్నట్లు తెలుపుచున్నవి. కాన యీ పిండాండ 

(బహిండములు రెండునూ కల్పితములనిన్నీ, మిథయనిన్నీ వీటి స్వరూప 

మును ముముకువు బాగుగ (గహించి పరమార్థతః యీ రెండునూ యొక్క. 

టియేనని తెలుసుకొనుట యావశ్యకము. క్ 

నాననా 



దుః” నివృత్తి నిరూపణ 

లోకములో సాధారణముగ కలిమివలన సుఖమును, లేమివలన 

దుఃఖమును వులు పొందుచుందురు. మనలకు కలిమిలేములు కావడికుం 
డలవంటివని లోకమున (ప్రసిద్ద సామెత యున్నది. అనగా ఈ కలిమి 
లేములు ఎటు మారినను మారవచ్చును. అవి శాశ్వతములు కావు. ఇట్లు 

కలుగుచున్న సుఖదుఃఖములు మనలకు వాసనాబలముచే అనుకూల (ప్రతికూల 

క్రానమువలన కలుగుచున్నవి. గాన అవి వాస్తవములు గావు. ఈ 

రెండును వకల్సితములు. ఆగంతుకములున్ను, వా_స్తవతః తన 

సుఖము స్వస్వరూపమే యైనను అట్టి యథార్థస్వరూసమును మరచి తన 
వత్వకల్పనచే కలుగుచున్న యా సుఖమును విషయములనుండి ఆభాసగా 

పొందుటచే ఇట్టి సుఖములు నశ్యములగుచున్నవి, గాన వా_స్తవసుఖములు 

గావు, దుఃఖము ఎట్టిదై నను సర్వదా ఆగంతుకమే. ఇట్టి ఆగంతుక మైన 
సుఖదుఃఖములను, వాసనాబలముచే కలుగుచున్న సంకల్పములనూ, సర్వ 

పయత్నఘులచే త్యజించగా కొంతకాలమునకు అభ్యాసబలముచే మనస్సు 

సంకల్పరహిత మై (బహ్మైకా్యాాగమగును. ఇట్టి సంకల్పరహిత మనస్కులైన 

మహనీయుల సుఖ పకా శములను వసిష్టభగవానులు 

శ్లో॥ నతథాభాతి పూర్ణేన్దు ర్నపూర్హ కీరసాగరః | 

నల. వదనంకా_న్లం స్పృహాహీనం యథామనః ॥ 

అనగా సంకల్పరహిత మెన మనస్సు (పకాశించునట్లు పూర్త చం(దుడు 
వూ ౧ క్ష 

గాని పొంగిన పాల సము(దముగాని, లక్షీ ముఖముగాని ఏవియు (ప్రకాళిం 
చవు. అని చెప్పుచున్నారు. ముముక్షువు ఈ వాసనలను బాగుగా గుర్తెరిగి 

వివేచనజేసి ఇవి తనకు సంబంధించినవి కావనిన్నీ లోగడ అజ్ఞానకాలములో 
సంపాదింపబడినవిగాన ఇప్పుడు (బ్రారబ్దరూపమున అవి వచ్చుచున్నవి 

గాని తను ఇప్పుడు వా స్తవమెన తనస్వరూపమును గహించినవాడగుటచే ళ్ ర రా | నా 



(బహ. విద్యానుసన్గాన దర్పణం 
య 

అట్టి వాసనలు తనకు సంబందించినవి కావనిన్నీ, కేవల అన్తఃకరణధర 
ములనిన్ని, ఇట్టి కలిమిలేములవల్ల కలుగుచున్న హర్షక్ష్తే శములను తాను 

పొందనక్క-రలేదని తెలుసుకొన వలెను. (ప్రారబ్దానుసారము కాలము గడుపు 

మహనీయులకు కావలసినదేమియు నుండదు. ఇపుడు తను స్వస్వరూపలక్ష 

ణములను (గ్రహించి తెలుసుకొనినవాడుగాన నిష్కాముడు. నిష్కామునికి 

కోరదగినదేమియుండును ! ఈ స్థితినే... 

ఆతా నంచేద్వి జానీయాదయమసీ తి పూరుషః । 

కిమిచ్చన్ కస్యకామాయ శరీరమును సంజ్వరత్ 11 

అనగా నేనే పరమాత నని పురుషుడు ఆత స్వరూపమును తెలిసి 

కొన్నయశల దెనినిపొందుబకు, ఏకోరికచేత శరీరశ్తేశమును ఫొందవల 

యును? అని పెవాక్యము చెప్పుచున్నది. ఇట్లు తెలుసుకొనుటకు ఆభాస 
షా లం 

వుడు తన అహంకారమును త జించి తన సత్యస్వరూపమైన (ప్రత్యగాత 

స్వరూపమును బాగుగావిచారించి తెలుసుకొనవలయును. ఈ కల్పితమైన 

నేను అను అహంకారాదులు నా సవతః జడములె నప్పటికిన్నీ ఇది (పత్య 
= (cM ఠా 

క కు అతిసని హితమె స ప గాత కు అతిసన్నిహిత మై స్వచ్చమై ఉన్నందున అన్యోన్యారోపణము వచ్చి 

నది మనకు వాటి వివేచనసామర్థ్యము లేనందున ఈ సత్యానృతములు 
రెండున్నూ ఒక్కటిగానె తోచినవి. దానికి దృష్టాంతము, జపాకునుమ 

సాన్నిధ్యముచే ర_క్షతను పొందిన సృటికమే. చూచువారికి ఈ సృటికము 
కూడ ఎరుపువర్థ గానె గానవచ్చుచున్నది. కాన ఈ స్పటికమును జపా 

కుసుమ సాన్నిధ్యమునుండి విడదీసినంతనే వేరు పయత్నములేక స్పటికము 
తన సహాజ స్వచ్చ శ్వేత పకాశమునుపొందుచున్నది. ఈ (పకాశమునకు 

చేరుయక్న ము అవసరము లేదు. దీనినే 

శో॥ జపాకుసుమ సాన్నిధ్యా (ద్రకత్వం సృటికేయథా | 

తదహంకార సాన్నిధ్యా జవత్వం (ప్రత్యగాత ని ॥ 



దుఃఖనివృ త్తి నిరూపణ 7 

అనగా జపాకుసుమసన్నిధివలన సృటికమందు రక్తత్వము వచ్చి 

నట్టు అహ ంకారసాన్నిధ్యముచే  _సత్యగాత యందు -వత్వము కలిగినది. 

అని శంకరభగవద్వచనము తెలుపుచున్నది. గాన జీవవ్యవహారమే (భమ. 
ఈ యహంకారము ఆత్మకు సాంసారికావస్టయం దు సర్వదా అతికియుండుటచే 

దీనిస్వభా వము, ఆఅత్మస్వభావ వము, విడివిడిగా (గహింపబడక పోవృటవలన 

ఈ అహం అనువాడే శీవుడని (భ్రాంతికల్పితమైన వ్యవహారము మనకు 
కలుగుచున్నది. వాస్తవముగా ఈ యాత్మ శుద్దసత్య స్వరూపుడు. ఈయనకు 

బీవత్యముతో ఎంతమా(తము సంబంధము లేదు. వాస్త్రవతః ఈ (ప్రత్యగాత్మ 

-వులకు భేదములేదనుట యథార్థమైనను (భాంతియున్నంతకాలము వుడెవ్వ 
డు? _పత్యగాత్మయెవ్వడు ? అనువిషయమునుగూర్చి వివేకము లేకపోయి 
నది. దినిని వివేచనముచేసి బాగుగా తెలుసుకొ నవలసియున్నది. అహం 

కారమునందు (పతిబింబించియున్న ఆత జీవశబ్దముతో వ్యవహరింపబడు 

చున్నాడు. ఈ అహాంకారాదులకు సాక్షియైన (పత్యగాత కు ఏ వికారము 

తోను, సుఖదుఃఖములతోను సంబంధములేదు. ఆయన అకర్త, అభో క్త 

స్వ(పకాశుడు, నిత్యుడు, అసంగుడు, సర్వవ్యాపకుడు, చిత్స్వరూప్పుడు, 

సత్యస్వరూపుడు, ఆనందస్వరూపుడు, పరిపూర్ణ రృ స్వరూపుడుగా నున్నాడు, 

అహంకారమన్న అంతఃకరణము పరిణామి, వికారి జడము, ఆనృతము 

పరిచ్చినై ఇక దేశి, వినాశి కర్తుత్వ భో _కృృత్వములు గలది. (ప్రత్యగాత్మ. 

అహంకారముల కిట్టి (ప్రత్యక్ష వ్యతి రక లక్షణములున్నప్పటికిన్నీ మనము 

రెంటిని కలిపి అహాంకారాభిమానిని జీవుడని వ్యవహారించుచున్నాము. చూచు 

టకు ఒక్క-పోలికయున్నను శర్కర-లవణములను నోటిలో వేసికొని వాటి 

భేదమును (గ్రహించినట్లు మనము అనుభవముచే వివేచనచేసి బాగుగా 

చూచిన (ప్రతిరోజు కలుగుచున్న అవస్థాత్రయమందున్ను, అనగా జాగత్స్వప్న 

సుమ పులయందు మనలను విడవక అనుస్యూతముగా వచ్చుచున్నది యెది 

యని, అట్టుగాక కొన్నియవస్టలలోనే యుండి కొన్ని యవస్థలయందు 

లేకుండునది. యేదియనిస్నీ బాగుగావిచారించి సూక్ష ముగా (గ్రహించిన ఈ 



(బహ విద్యానుసన్హాన దర్పణం 

మూడవస్టలయందు అనుస్యూతము గా అనుభవింపబడుచున్నది, నేను అనునది 

ఒక్కటియేయని తెలియబడును. ఈ యవస్థాత్రయములో అనుభవింపబడు 

నేనే భూతభవిష్యద్వ ర్త రమానరూప కాల్మతయమందున్ను, భూత భవిష్యద్వర్త 

మాన జన్మలయందున్ను అనుభవింపబడు, సత్యస్వరూపుడువాడు, అనుని శయ 

మీ సత్యనిర్వచనముచే కలుగును. పూర్వముచేసిన సత్యనిర్వచనమును 

బట్టియు, ఈ నేను అహం అనునదె సత్యమనియు సిద్ధమైనది. అట్టి అహం 

నేను అనుడానిలో చిజ్జడములను రెండింటిని పంచకో శవివేచనముజేసి అహం 

అను అంశములో భాగత్యాగముచె తన యథార్దస్వరూపమును తెలుసుకొని 

స్వానుభవమును పొందుటకు తస సత్యస్వరూపమును నిరంతరము ఫలపర్యం 

తము అనుసంధానము చేయగా తాను అసు నేను సర్వద్భుశ్య దు దుఃఖరహితుడై న 

సర థిని రర ళయా బబ సుఖస్తారూపుడగ/ఏను. ఇట్టి వివేకము త _క్ల్వజ్ణానికి 

" వదశయందు సదాతృ పిని యిచ్చుచుండును. నిత్యతృ పి ప్పివల్ల దుఃఖము 

తగ్గుచుండును. తత్త్యజ్ఞాని అగువాడు ఆత్యానాత వివేక ముచేత తన (ప్రారబ్ద 

కర్మ క్షయింపలేదని శ్రే శముపొందుచూ, కామము లేనివాడుగనుక స్వల్ప 

తృప్తి నొందును - వివకహీనుడు అనగా ఆత్మానాత. 

వివేకము లేనివాడు విషయసుఖమువెంత కలిగియుండిననూ కామము నశించక 

పోవుటచేత దుఃఖమును పొందుచునే యుండును- ఈ అర్థమునే విద్యారణ్యు 

లిట్లు తెలుపుచున్నారు... 

శో వివేకేన పరిక్షి శ్య న్న ఇల్పభో గేనతృప స్యతి | 

అన్యథానంత భె భోగే 2. పినై వతృప్యతి కర్షిచిత్ ॥ ఇంకనూ 

ో॥ పరిజ్ఞాయోప భుక్తొహి భోగోభవతి తుష్టయె | 
విజ్ఞాయ సేవితకోరో మెత్రియేకి న చోరతామ్ ॥ 

వివేకముతో విషయసుఖంబుల ననుభవించినయడల అనుభవములు 

దుఃఖ కారణముగాక తృ ప్రినిచ్చుచూ సుఖమునిద్చుచుండును. వీడు దొంగ 

యని తెలిసి వానితో న్నేహముచేసినయెడల వాడు న్నేహితుడగును. కాని 
దొంగకానేరడు-_ అని గూడతెలుప్పచున్నారు._. 



అంతకరణాభాస వివేచన 

ముముకువై నవాడు (శుతి (పామాణ్యముచె పలువిధముల చరమవృ త్తి 

సాక్షెత్ళారపర్యంతము దృశ్యమిథ్యాత్వమును స్టిరముచేసి సాకీరూపమైన 

తన సత్యస్వరూపమును బాగుగా తెలుసుకొని అనుసంధానమును చేయుచుండ 

వలయును. ఇట్లు చేయుటకు విషయము బాగుగా మనోగోచరమగుటకు 

ప్రసిద్దమైన వ్యవహారదృష్టాన్తములను అనగా యుదాహరణములను +సుకొని 

వివేచనమును చేయవలయును. ఇది ఒకమార్గమై యున్నది. గాన సాక్షియైన 

తన స్వరూపమును (గహాంచుటకు అనుకూలమైన ఉదాహరణలను సువొను 

దము. ఇందు సాక్షి స్పటిక శిలవంటివాడు. అంతఃకరణ మైన సూకో పాధి 

రామచిలుక ( రము వంటిది. స్తూల దేహము చిలుక నివసించు గూడు 

వంటిది. ఈ సుకో పాధియైన చిలుక తన అనాద్యవిద్యా కొమకర్మఫలములను 

అనుభవించుటకు సాక్షీరూపమైన స్ఫటిక మణి యా శ్రయముచే ఈ సర్వాధిష్టాన 

మైన స్ఫటికశిలనే ఆధారము చేసికొని స్టూలళరీర మను గూడులో (ప్రవేశించి 

అనుభవములను పొందుచుండును. ఇట్టి యనుభవములను స్టూలశరీరరూప 

మైన యీ గూడు శిథిలమగువరకు పొందుచూ అందులోనుండి అది నశించిన 

వెంటనే తన కర్మఫలములను అనుభవించుటకు తగిన వివిధ ఉపాధులను 

(స్టూలశరీరములను) సా ,అను సృటికమణి సహాయముతో (ప్రవేశించి తన 
యనుభవములను పొందుచుండును. ఇట్లు చిలుక పొందు అనుభవములలో 

సాక్షియగు స్పటిక మణికి ఎట్టి సంబంధము ఉండదు. అది చేయు అన్ని 

కియలును, అనుభవించు సుఖదుఃఖములూ చిలుక వేగాని సృటికమణికి చెంది 

నవి ఎంతమాత్రము కావు. ఐనను ఈ కీరముయొక్క స్వరూప క్రియలను 

సమ_స్తకార్యములను సన్నిధిలోనున్న సృటికమణియందు (పతివింబించు 

చుండును. ఇందువలన చూచువారికి ఈ స్ఫటిక రములు ఒర్కుటిగానే 

గోచరించుచుండును. కాని వివేచన చేసిన ఈ స్ఫటిక లక్షణములకున్ను, కీర 

లక్షణములకున్ను ఎట్టి సంబంధముగాని ఫోలికగాని లెదు. ఈ సాకియైన 



బహావిదా౭నుసనాన దర్శణం దిబాబద్యాణిణన్ల ఎ 

సృటికమణి సుఖదుఃఖములను పొందునదికాదు. అందులో క_ర్హృత్యాదులూ, 
గమనా గమనములూ లేవు. సర్వదా తన |ప్రకాశముచేతనే ఎట్లి వికారము 
లేక (పకాశించుచుండును. అ _న్తఃకరణ ఆభాసస్టానీయమైన కీరము సర్వదా 

సంపాద నేచ్చగలిగి, క_ర్హృత్వభో కుత్వములతో సుఖదుఃఖములను పొందుచు, 
పరుగెత్తుచు, సర్వవికారములను పొందుచుండును. ఇట్టి విరుద్ధ లక్షణము గల 

రెంటిని ఒకటిగా దలచుటయే, యజ్ఞానము. ముముక్షువై నవాడు ఈ విలక్షణ 

ధర్మములను కని పెట్టి యీ రండున్నూ ఒక్కటి కావని తెలిసికొనవలయును, 

అది తెలుసుకొనిన పిదప (శుతివాకకము ననుసరించి తన స్వరూపముగా 

తెలుసుకొన్నవ స్తులక్షణములు 'దేనియందున్నవో తెలుసుకొని దానినే తన 

స్వరూపముగ శుతి తెలుపుచున్నదిగాన ఈ స్టూలోపాధియెన గూడును 
సూక్షో పాధియైన అ_న్మఃకరణమును, జ్ఞానపూర్వక ముగా త్యజించిన, తాను 

కారుడై శేషించును. దీనినే 

శో అంతఃకరణ సంత్యాగా దవశిషేచిదాత్మని | 
(ag) (చ 

అని శంకరభగవత్సాదులు చెప్పుచున్నారు ఇదిగాకను మన యనుభవ 

ములో నుండి (గహించుటకు అనుకూల మెన (పసిదమెన మరియొక దృషాన క్ష ర ధం ర 

మెమనగా-_ఘట జలమందు (ప్రకాశించు సూర్యుడు. ఈ యుదాహరణమందు 

మనకుగల సామిని (పత్యేక (ప్రత్యేకముగా (గహించినయడల అవి :._-- 

( ' ఘటము, (2) ఘటపూరిత జలము, () ఘటజలమందు (ప్రకాశించు 

సూర్య ప్రతివింబము, _ ౧) సూర్యబింబము ఇవి నాలుగు కనబడుచున్నవి. 

ఇన్తై. ( స్థూలదేహము, (శ్రి సూక్ష దేహము (అ న్తఃకరణము, 
() అ_న్తఃకరణ (ప్రతిబింబిత చై తన్యము (ఆభాసుడు. , ( ) సా, (ప్రత్య 

గాత యని గహించవలయును. ఇందులో మొదటిదైన ఘటమునంటి 

స్టూలోపాధి కేవలజడము. దీనికి జ్ఞానాజ్ఞాన ములు 'రెండునులేవు. ఇందులో 

జీవరూపమై యున్న సూక్షో పాధికూడా జడమే. ఐనను వై తన్యముతో కలసి 



అంతఃకరణాభాస వివేచన 

క_రృత్వఖో కృత్వములను పొందుచూ స్టూలోపాధియందు తాత్కాలిక నివా 

సము చేయుచున్నది. ఇది రెండవది ఘటగత జలస్థాసీయము. జలమందు 

(పకాళించు సూర్య ప్రతిబిబంస్థానీయము అంతఃకరణ (పతిబిం విత చై వై తన్యము. 

ఆభాసుడు, మూడవది. దీనికి బింబలక్షణములున్నను ఇది కేవల కల్పిత 

దాభాసము. ఇది ఘబజలమందు (ప్రకాశించు సూర్య (పతివింబము జలవికా 

ములను వొందుచున్నట్లు అంతఃకరణగత వికారములను పొందును. ఈయనే 

ఆభాసుడు. ఇట్టి అభాసుని లకత్షణమును___ 

శస శ 

తో ఈషద్భాసన మాభాసః (ప్రతిబింబస ధావిధః । 
యం 

బింబలక్షణహీనస్పన్ బింబవద్భాసతె సహి ॥ 

అనగా కొద్దిగా భాసించుట ఆభాసము. అటువంటిదే (పతివింబము, 

బింబధర్మములు లేక వింబమువఠె అది (పకాశించును గాన ఆభాసము. అని 

విద్యారణ్యులు తెలుపుచున్నారు. సూర్యుడు సదాస్వచ్చ(పకా శరూపుడుగా 

నున్నను యీ ఘటజలగత సూర్య(పతిబింబము ఆ జల వికారవర్ధములను 

(గహించి (పకాశించుచున్నట్లు యీ ఆభాసుడు సూక్ష్మ శరీరమైన అ న్తఃకరణ 

ములో (ప్రతిబింబితుడుగాన ఆ యంత ఃకరణమందలి శుద్ధమాలిన - ధర ములను 

(గహించును. తన (ప్రతి ఫలమునకు ఆధారమైన (ప్రత్యగాత. స్వరూపమును 

కూడా తనతోపాటు (గహించి తను (ప్రత్యగాత్మవలె కనబడుచుండును. 

మూడవవాడైన ఈయనకు బుద్ధికంటే వేరే స్వరూపము లేదుగాన ఇతను 

కూడా మట్టిముద్దలాంటివాడే. 

క్ 1 నహిదీభావ భా భావిత్వాదాభాసో2. స్తి సి ధియః పృథక్ | 

యథా మృదల్చ్బ మేవో క కం దీరశే బక వం స్వ దేహతః 11 

అనగా బుద్ది యున్నప్పుడే ఇతను ఉండుట, లేనప్పుడు లేకపోవుట 

అని యుండుటచే బుద్ధికం టె ఆభాసునికి స్వరూపము విడిగాలేదు అని విద్యా 

రణ వచనము చెప్పుచున్నది. పైన చెప్పినవిధముగ ఈ యాభాసుడు జడ 



o ఉర్ సనాన ద న 2 (బహ విద్యానుసప్దా రణం 

పదార్థమైననూ సూలదేహ మువంటివాడు కౌడు. స్తూల దెహము నశించిననూ 

ఈ యాభాసుడు అంతశకరణోపాధిలోనుండి గమనాగమనములను చేయు 

చుండును. స్తూల శరీర నాశము తరువాతకూడా సాకి, ఆభాసుడు, అతఃకర 

ణము, ఈ మూడు కలసిన సంపుటము గమనాగమనములను చేయుచూ 

(పా రబ్బకర్మ ఫలా సాఠమున వివిధోపాధులను (గహించుచుండును. ఇదియే 

సంసారము. పెన 5 నిరూపించిన ఆభాసుసకు ఆధిష్థానము సర్వ హృదయ 

ముల యందు సర్వదా ఉజ్జ్వలముగా (ప్రకాశించుచున్న, మనయుదాహరణ 

వివేచనములో సూర్యబింబస్థానియుశగు (ప్రత్యగాత్మయే. ఈ సంపుటమందలి 
సత్యపదార్గమైనవాడు ఇతను ఒకడే. ఈయనయే సర్వహృదయములయందు 

సాక్షిగా ఉన్నాడు. తక్కిన మూడు ఎటు కనబడినను అవి ఆభాసములు. 

మనకు కలుగుచున్న సంసారానుభవమును బట్టి యీ పరిశుద్దుడెన సాక్షికి 

గూడ (భ్రాంతిని కల్పించవలసియున్నది, ఇట్లు కల్పిత భ్రాంతి యు క్రుడగు 

సాక్షీ యనా ద్యవిదా్యా కామక 

© 

ల ఫలభో _కృృత్వాదులకు కల్పితమైన 

యా సూక్ష్మశరీరముతో కల్చితాధ్యాసమునుపొంది సన్నిహితు డై యుండును. 

కాని అప్పుడుకూడా ఈ సాక్షి వాస్తవముగా ని ష్ర్రియుడును నిర్వికారుడుగానే 

యుండును. సాక్షికి భ్రాంతికల్పిత మైనను అన్యోన్యాధ్యాసకలిగి గమనాగమన 

ములను చేయుచూ వివిధోపాధులయందు సితుడైన యీ సాక్షి నషి యుడు 

ఎట్టు? అంతఃకరణము జడపదార్ద్హము గనుక క కరత త్వాద్య మానములతో అను 

భవములను పొందునది యెవరు ? అనుశంక కలుగును, దానికి ఇవియన్నియు 

ఆభాసునికేయని పరిశేషనా -యముచే ఒప్పుకొనక తప్పదుగాన ఈ యా 
భాసునివల్లనే సకల ంగారదుః ఖములు కలుగుచున్నవి. గాన విద్వాంసుడైన 

వాడు ఈయాభాసు ట్రవాడని విచారించి నిశ్చయించుకొనిన ఆ యాభాసుని 

న్వరూపస్వభావములు “వా స్తవములు కావుగాన వీనిని నిరూ లించుట సులభ 

సాధ్యమగును. పై నిరూపణలో  తెలిపినవిధమున ఈ యాభాసుడన్నను, 

(పతివింబమన్నను ఒకగాటియె అని సద్ధమగును. ఈ యాభాసుడు దర్పణము 

లాంటి అంతఃకరణోసాధిలో ప్రతిబింబమువంటివాడు. సాక్షిబింబమువంటి 



a] 
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వాడు. వీరిద్దరూ దర్పణములోయుండి ఒక్కచోట చేరియుండుటచే ఈ యా 

భాసుడుకూడ వబింబమువతె కనబడుచున్నను బింబధర మైన (పకాశాదులు 

ఇతనికి లేవు. కాని అతను వీంబ(పకాశళమును, తనదిగా (గహించి అంతః 

కరణమను దర్పణోపాధియందుండు వికారములను పొందుచు సర్వవ్యవహార 

ములు చేయుచున్నాడు. ఇట్టవాడు మనము అద్దములో చూచు [ప్రతిబింబము 

లాంటివాడేగదా ! గాన ఈయన వా_స్తవుడో, అవా _స్తవుడో అని ఈ వివేచ 

నముచే మనము (గహించవచ్చును. ఈయన వివిధ వర్ధములుగల వివిధ 

దర్పణములయందు మన ముఖ(పతిబింబములను వివిధములుగా (గహించునట్లు 

వివిధోపాధులగు అంతఃకరణ ధర్మములనుపొందుచు వ్యవహరించును. ఈయ 

నను నిర్మూలించుటకు ఈ యంత౩కరణ మనే దర్పణమును టో ర్రించుటగాని, 

సివేయుటగాని చేయవలయును. అప్పుడు ఈయనకు నిలువతావులేక మన 

లను విడచిపోవును. అప్పుడు ముముక్షువునకు తన స్వరూపమగు కేవల బింబ 

లక్షణములే స్ఫురించును. అభ్యాసపాటవముచే అనుభవమునకువచ్చి తన 

సత్య స్వరూపమును పొందును. ఇదియే మోక్షము. దీనినే_“కశళ్చిద్దీరః (పత 

గాత్వానమె క్షదావృ_త్తచక్షు రమృత_త్త్వ్యమిచ్చన్” అనగా ఎవడో యొక ధీరుడు 

అమృతత్వమును కోరుచు స్వభావతః విషయా ముఖములై న యిం(ద్రియము 

లను ఆతా ముఖముగాచేసి (ప్రత్యగాత ను అనుభవించగలడు. అని (కుతి 

చెప్పుచున్నది. 

ఇచట పరిశోధనమనగా ఒక వస్తువునుగురించి తనకు తెలియని దానిని 

మానవుడు తన బుద్ది ప్రకాళశములను బాగుగా నుపయోగించి (ప్రజ్ఞాసామర్థ, 

ములతో పదార్థసా మర్గ్యమును వా_స్తవముగ తెలిసికొనుట, దీనినే ఆంగ్రమున 
656210 అని అందురు. విజ్ఞాన శాస్ర్రమంతయు దీని మీదనే ఆధారపడి 
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యున్నది. ఆధునికమందు విద్యుచ్చక్తి అణుళ క్రిపరిళొధకులునూ, రసా 

ది శాస్ర్రజ్ఞాలునూ,' ఇట్టి పరిశోధనలవల్లనే వారివారి విజ్ఞానమునుపొంది క 
మానవుల సుఖానుభవములకు నుపయోగించుచున్న విషయము ఆఅందరకును 

తెలిసినదే. ఇట్టి పరికోధనావశ్యకత ఏ మానవులు ఇప్పుడు తమకు కలిగి 

యున్నసితి సౌఖ్యములతోను పడార్లవిజానముతోను తృ పి చెందక వస్తు 
థి ల థి జ 0 లె నో 

పరిశోధనను గావించి వాటియొక్క శక్తి సామర్ధ్యములను (గ్రహించి దాని 
య 

లాభమును పొందనిచ్చగించుచున్నారో అట్లివారికే ఈ పరిళోధనావళ్యుకత 

కలుగుచున్నది గాని జనసామాన్యులకు కలుగు! లేదు. ఇన ఈ (బహ. విద్య 

ఆవశ్యకత యనునది గూడ జననామాన్యులకు కాక, తమ నిత్యనిరతిశయ 

సుఖము కోరు వులకే యావశ్యకమగుచున్నది, ఇట్టివారు తమతమ అభ్యాస 

పాటవములచే అఖండ పరిపూ ర్హ నిత్యసుఖమును పొందుదురు. జీవ వివేక 

మనునది జీవ పరికోధనలవలననే కలుగునుగాని మరియొక విధమున కలు 

గదు. ఈ వపరిళోధనము జీవవివేకమునకు సాధనముగానుండును. ఆత్మ 

విచారములేనిది శాస్త్రము ఎంత పఠించినను కబ్దజన్యజ్ఞానము కలుగును గాని 

ఆతా నుభవము కలుగదు. ఇట్లు వపరిశోధనవల్ల కలుగు ఆత్మజ్ఞానము 

నిత్యనిరతిశయ సుఖమైన దై యుండును. కాని దృ శ్యపరిశోధనలవల్ల కలుగు 

విజ్ఞాన సుఖానుభవములన్నియు తాత్కాలికములుగాని నిత్యములగుటలేదు, 
ణి 

ఎట్టి జీవునకై నను ఈ దృశ్యపరిశోధనలన్నియు పరిమితి, స్వల్పకాలసుఖ 
ముల నిచ్చుచున్నవే కాని వుడు తానుకోరు సుఖమును శాశ్వతముగా నిచ్చుట 
లేదు. ఎట్టి, ఎంతటి సుభానుభవముల యం దై నను సుఖస్యానంతరము జీవు 

నికి దుఃఖము కలుగుచునెయున్నది. ఇట్టి దుఃఖములలో _ప్రబలమైనది మరణ 
దుఃఖము. నార్వఖొముడుగూడ తనవారు మరణించిన దుఃఖమునుగాని, తన 

మరణదుఃఖమునుగాని పొందక మరణించుటలేదు. కనుకనే ఇట్ట - వదుఃఖ 

మును ఆత్యంతికముగా నివృ త్తిని చేయుటకుగాను, శాస్త్రము మనలకు అమృ 

తత్త్వసిద్ది కలుగు నుపాయములను బోధించుచున్నది. శాస్త్రము ఎల ప్రుడును 

వునికి సామాన్యముగ తెలియని విషయమునందు (పవ ర్రించునుగాని సర్వుల 
అనో 
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కును తెలిసిన సామాన్యానుభవములోనున్న విషయములను జోధించదు. 

శాస్త్రము, శోధితజీవుడు సుఖస్వరూపమైన _ పరిపూూర్హ నిరుపాధిక బహ 
యనియు, అంతఃకరణ తాదాత్మ్యాధ్యాస కలిగిన (ఖాంతిజీవుడు ఉవాధివిశిష్ట 

సరిచ్చిన్న జీవుడు అనియు, ఈ పరిచ్చిన్న (థాంతివలననే, సర్వదుఃఖములు 

వునికి కలుగుచున్నవనియు తెలుపుచున్నది. కాని శాస్త్రము తెలుపుచున్న 

అట్టి అద్వి య పరిపూర్ణ సుఖస్వరూపము ఇప్పుడు జీవునికి గోచరించుటలేదు. 
కాన తన పరిపూర్థ సుఖస్వరూపమును పొందగోరు జీవునకు, నేను అనుకొను 
తన స్వరూప పరిశోధన మావశ్యకముగ కనబడుచున్నది. లోకమునందు 
గూడ పరిశోధనలేనిది, యే వస్తువు యొక్కయూ  విశేషజ్ఞానము కలుగుట 
-దు. ఈ విషయ విచారణానుభవపరి శోధనా భ్యాసములవల్ర వాంతి నివ 
ర్తీంచి జీవుడు తన వా స్తవ సుఖస్వరూపమును పొందగలడు. అస్పుడు జీవు 
నికి సుఖము నిత్యమగును, 

"వ పరిశోధన మనగా వుడు ఇప్పుడు తనకు కలుగుచున్న దృశ్య 

దుఃఖము ఆత్యంతికముగా నివ _ర్హింపజేసికొనుటకుగాను, గురుశాస్ర్రబోధ నను 
సరించి శృతి, యుక్తి, అనుభవ పూర్వకముగా నేను అను తనను గురించి 

విచారించి తన వాస్తవ స్వరూసమును (గ్రహించుట. ఏ జీవునశకై నను ఇట్టి 

విచారణ అనగా ఆత విచారము లేనిదే నిత్యానిత్య వివేకము, తన సత్యస్వరూ 

పజ్జానము కలుగదు. జీవుడు అవిచారమువలన సర్వదృశ్య దుఃఖముల నను 

భవించుచు సంసారబంధమును పొందుచున్నాడు. శాస్ర్రబోధ ననుసరించి తన 

స్వరూపానుభవముల విచారణ అనగా పరిశోధనను బాగుగ చేసినయడల 

ఈ దృశ్యదుఃఖము నివర్తించి నిత్యసుఖమును పొందగలడని, 

శో అవిచారకృతోబంధో, విచా రేణ నివర్తతే | 

తసాత్ జీవపరాత్మానె సర్వదివ విచారయేక్ ॥ 
రింగ 

థె 

తొ మిథ్యాజానస్య ఏచ్చి తిః సమ్యజ్షాననసిధ్యతి | 
రా షః బి అలాల ణా 

సమ్యుజ్తానం పదార్షస్య విచారేణ వ నాన్యథా ॥ 
షః థ్ న 
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లోకాను క్త కలుగుచున్న 

పకఃఖకరముగాయున్న\ వియని తలచి 

A 

సం శయమున 

లనీ 

ఎందులకు, తెలిసిన 

ఇచట యొక 

చం 
య్ తిరిగి ఈ పరిళోధనావ శ్యక 

సమ తిన విచారణ చే 



జీవ పరిళోధనావశ కత 7 

చూచుటకు ఆత. తనకన్న అన్యమైన పదార్థముకాదు. కాన ఈ "వ పరి 

శోధన యనునది ఏ జీవునకాజీవుడు ఉపనిషదైక శాస్త్ర జ్ఞానము ననుసరించి 

తాను స్వప్రయత్నముతో శృతి, యుక్తి అనుభవపూర్వకముగ - వపరిళోధన 

చేసికొనుట యావశ్యకమైయున్నది. శృతి, “మాయామా(్రఒమిదంచె 

తమ్, అద్వ్వైతమ్ పరమార్ధతః” అని తెలుపుచున్నది. సరమార్గపదార్గమే 
సత్యపదార్థము. ఆ ఒక్కటియైన సత్యపదార్థ మె నేను. నేను, అని (ప్రతి 
శీవునిచేతను తానుగా పరిచ్చిన్న(భ్రాంతితో అనుభవింపబడుచున్నది. కాని 

వుడు తన పరమార్ధ, అఖండ, పరిపూర్థ, సత్యస్వరూపమును మరచి భ్రాంతి 

యుతు డై తానుకానట్టి పరిచ్చిన్న జడ పదార్హములతో తాదాతా ఇ ధ్యాసము 

పొందినట్టు కనబడుచు దృశ్యానుభవములను చేయుచున్నాడు. ఈ దృశ్యాను 

భవములన్నియు, వా_స్తవములు, నిత్యములు, కాజాలవు ఇవి అనిత్యములై 

"వునికి దుఃఖశ్తేశములనిచ్చుచున్నవి. కాన తన నిత్య నిరతిశయ సుఖము 
కోరు జీవునికి తనను గురించి తన వా_స్తవ సుఖస్వరూపమును గుర్తించుటకు 

గాను పరిశోధన మావశ్యకమగుచున్నది. 

ఇట్టి జీవపరిశోధనవల్ల సారాంళమేమి తేలుచున్నది యనిన 

ఈ అహం, నేను అనుకొను జీవుడును, పరమాత యూ ఒక్క ేననిన్నీ, 
ఈ 'వనానాత్వ, విచ్చిత, దృశ్యానుభవములన్నియూ, ఒక్కటి. అయిన 

ఆ పరమాత్మయందే అనాది అవిదా (భాంతికల్పితములుగ నున్నవనిన్నీ 

తెలియుచున్నది. ఎ మానవుడు తన (పయత్నముచే, తన, అనాది, అవిదా 

_భాంతిని, శృతి, యు క్తి, అనుభవపూర్వకముగ విచా రణచేసి, తన వా స్తవ 

స్వరూపమును (గహించి అనుభవమును సంపాదించునో అట్టి - "వుడు, తాను 

(బహ యే అగుననియు శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. ఇట్ట (బహ జ్ఞానముచేత 

జీవుడు మరచిన తన నిత్య, నిరతిశయ, అఖండపరిపూర్హ్ర స్వరూపమును 

గుర్తించి తత్స్వరూపుడే యగుసని శా_స్త9ము మనకు తెలుపుచున్నది. శాస్తి 

మనినను, యుపనిష త్తులన్ననూ ఒక్కటియే. ఇట్టివి - వసంసారతరణోపా 



(బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

యముకుగాను శృతిమాతచే తెలుపబడిన విషయములు. అందు ఈత త్త 
శాస్త మెట్టిది యనిన సిద్ద రసాయన జొషధమువంటిది. కాని రసాయన 
కౌషధము కొంతకాలము “మాత్రము ఆరోగ్యసిద్దినిచ్చును. ఈ తత్వశాస్త్ర 
రసాయనౌషధము బాగుగ అభ్యసించిన అమృత త్వసిద్ది నిచ్చును. అనగా 
ఉవునకు మరణభయమును పోగొట్టి వదశయందు కడ క ముక్తి, సుఖము 
రా నిచ్చును. కాన సర్వ ముముత్తువులకును ఈ జీవ పరిశోధనము ఆవశ్యకముగా 

కనబడుచున్నది. 

పై న తెలిపినయట్లు ఈ జీవ పరిశోధనమే జీవ వివేకమునకు సాధన 
మగును, ఇట్టి బీవ పరిశోధన మెట్లుండవలెననగా “కోహకాంకథమిదం జాతం 

a కరాసః లా వ్ ఇకక నె వ ౧ wr వ జ షె కొవాకర్తా రివిద్య తె ను ఎవరు? ఈ (ప్రపంచ మెట్లు పుట్టినది. దీనికి 

క ర ఎవరు? 

శ్చా! సమస్తం ఖల్విదం (బహ సర్వమాతకే దమాతతమ్ । 

అహమన్య ఇదంచాన్యదితి (థాంతిం త్యజానఘ 1 

అనగా స్వశరీర సమస్త (ప్రపంచంబును (బహ స్వరూపంబుగా ఎరుం 
గుము. నేను వేరు. ఈ జగము వేరు, అను (భ్రాంతిని విడువుమని తెలుపు 
చున్నది. (బహ యన్ననూ, ముఖా -త యన్ననూ, ఒక్కటియేయని [గహించ 
వలెను. ఇంకనూ, 

శో కోనామబంధః కుతఏష ఆగతః } 

కథం(ప్రతిషా౬స్య కథం విమోక్షః | 

సావనాత్స్నాపరమ;ః - కలఆతాా | అనగా 



జీవుని సాక్షిభావసుఖము 

ముదలుగాగల శాస్త్రియ విషయ విమర-యే జీవునికి తన పరిశోధనయు, 
జ వవి వేకసాధనమున్ను అగుచున్నది. ఇంకనూ ఈ ఏిచారావ శ్యకతను 

నుదించి యోగవాశిష్టమందు వశిషభగవానులు _రామచం[దమూ ర్రికి ఇట్లు 

వది శిం చుచున్నా రు. 

శో॥ శాస్తా” వబోధామలయా ధియా పరమపూతయా | 
క_ర్తవ్యః కారణజ్ఞేన విచారోఒనిశ మాత నః ॥ 

మొదట సత్మ్క-ర ములుచెసి, ఈశ్వరార్పణము చేయుటచే మిగుల 
పదవికే మెనట్టియు, పిదప నివృ_త్తశాస్హార్థమెజుంగుటచే నిర లమగుబుద్దిచే 
ఇది దీనికి కారణము, దీనికి నిదికార్యమని తెలిసినవాండై ఆత విచారం 
జెవ్పుడు చేయుచుండవలయును. 

శో విచారా _త్తీక్ష తామేత్య దీః పశ్యతి పరంపదం | 

దీర్హసంసారరోగస్య విచారోహిమహొషధమ్ ॥ 

ఆత్మ విచారమువలన బుద్ది చురుకుదనమునుపొంది పరబహ ను 

చూడంజాలును. ఆత విచారము సంసారమను దీర్గ రోగమునకు గొప్ప 

బివుని సా క్రిభావసు" ము 

ఇంతవరకు మనము పలువిధముల (శ్రుతి, యుక్తి, అనుభవములతో 
చేసిన నిరూపణలనుబట్టి ఇదం యను దృశ్యము, వా_స్తవముగ ఒక్కటియైన 

ఆ _బహ యందే వివర్తముగ భాసించుచున్నదనియు (అనగా (భాంతిచే 

క ల్పితమనియు వ్యవహారమందు మనలకు స్ఫురించుచున్న యీ అహం 
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లేకపోయిననూ ఆ 

ములు గోచరించుచుండును, కాన మనతోయు ఒక 
న్ 

యొక పనియా 

కాని వా సవము విడారించిన 



దయరమాత్మయైస యీప్రత్యగాత శ సాక్షీయని వ్యవహరించుచున్నాము. ఈయన 

నర్వగా సుఖి. అనగా నిక్యసుఖస్వరూపుడు. ఈయన నాక్షిమా్యతుడునూ 

సుఖస్వరూపుడునూగా యున్నాడు. అట్టుగాక ఆయన సాక్షేసంభా 

కుడిచి యంతమా(త్రము తను, క_రృత్వ భో _కృృత్వాది వికారములను పొంది 

ననూ ఆయస సుభఖగరూపమునకు భంగము కలుగును, 
co 

లౌకానుభ ముల్ గూడ, సాకీయస్నయెడల (పేక్షకుని నంటి వాడు. 

ఆరుగు క రృత్ష కియా దులరొ యెంతమా[త్రము సం 
0 న 

ఆఅందుసాకీగా నుండుటకు వీలులేదు. జరుగు కార్యక్రమమందు తనకు యొట్లి 

వదంబంధము లేనివాడే సాడియగును. ఇట్ట సాక్షి, జరుగుకార్య[కమముల 

తనకు లాభసషాదుల సంబంధము యుండదు గనుక అట్టి ాభనషములవల 
3 6 

ఓం 

కలుగు సుఖదు౭భఖముల తానుహొందడు. ఇట్లు కలుగు వై షయిక సుఖదు?ఃఖ 

ఆ we జమ ం పి జ్య ములను త్యజించిన మిగులుసది తస సుఖస్వరూపమే. ఇదియి నిర్విషయ 

నుఖము. నిశంము. 
సనో 

సాక్షీ (పేక్షకునివంటి వాడని తెలిపియుంటిమిగదా. వ్యాయామ 

(కైడారంగములతో అనాయాసముగ _పేక్షకునికి కలుగుచున్న యానందము, 

అందు వ్యాయా మకులకు అట్లుండుట లేదుగద ! ఇన్లే నాటకరంగములలో 

(పేక్షకులకుండు యానందము పాత్రలను వహించిన నటులకు యుండదు గదా. 

ఇచట విషయవా స్తవానందమును, సాకీమా(త్రులుగా నున్న 

బాందుచున్నారు. ఇమే యా జగన్నాటక గఇృతులయందు మానవులు, వ్యాయా 

ముకులు, సటులలాగు క_ర్భృత్వాద ద్య మానరహి తులై , జగన్ ధ్యాత్వ 

నిశ్చయ జ్ఞాసపరులై తమతమ దృృశ్యానుభవములను నాటక కరంగస్థలములోని 

-పకరులలాగున వారివారి (ప్రారబ్ద కర ఫలానుభవములను సొక్షీభావముతో 

యనుభవించుచుండిన, జీవునికి (నార సబ్దక కర్మఫలనిల్హ నిర్ణీతమైన యనుభ వమువల్ల 

కలుగు సుఖదు8ఖముల (వానుభవములను ౪ పొందక, తాత్కాలిక సుఖదుఃఖ 

ములను అభాసములుగా ననుభవించుచుండును. లోగడ వివేచనచేసి నిరూ 
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పించినయటుల యీ నర్తమాన జన్మకర్యాను భవములన్నియూ (పఠకియొక 

జీవునికి వారివారి (ప్రారబ కర 

చ్చుటకుగాని వీలులేదు. కాన ఇటి (ప్రారబ్దాను 

భవములతో వునికి కలుగుచున్న యీ జన, , విధింపబడిన శిక్షవంటిది. అనగా 

కై ననూ విధింపదడిన శిక్షకాలయనుభవము మీరుటకు సాధ్యము 

కాదుగదా. అయిననూ శిక్షపొందినవాడు తన నడవడిసౌజన్యములచే అధి 

కారుల దయను సంపాదించుకొని కొంత సుఖము పొందునట్లు ముముక్షువై న 

వాడుకూడ తనజాన సౌ_ల్వములచే కొంతవరకు యీ దృాశ్యానుభవముల 
కః 

అని విద్యారణ్యులు తెలుపుచున్నారు. కాన ముముక్షువు దీనిని బాగుగ 

ంచి కనపరమార్థస్వరూపము కూ టిస్ట సాకివంటిదియని తెలుసుకొని, 

తన [పాళబానుభవములను సాక్షిమా[తుడుగా యనుభవించుచుండ వలయును. 

కు యిట్లు వివేకముతో సాక్షిభావముగ వున్నఎడల మనలకు 

ములలో తిరుగు జనుల సంబంధము లాగుననూ, అంగడివీధుల 

యందునూ ఉత్పవాదులలోను అప్పుడప్పుడు కలుగు సంఘర్షణల లాగుననూ 

శాను 

భూతిని తగ్గించును. ఇదియే సాక్షిభావ (పత్యక్షలాభము. కాని యిట్టి సాక్షీ, 

చూచుచూ తనయనుభవములు గూడ నిరాదరణములై_ తన దుఃఖ 
3 ob, 



తత్వజ్ఞానముచే వ్యవహారసుఖ నిరూసణ 

చు కుడొాభావములు దృశ్యానుభవములయందు సాధకుని వివేకముచే కలిగినప్పుడే 
యది యిహసరసాధనమగును గాని అట్టు గాక అవివేక, మంద ప్రజ్ఞతా 
చాసరసులతొ యిట్టి భావమును మానవుడు అవలంబించిననూ అది 

ఇఈ్మా-లిక మె పర్యవసానమున అధికదుఃఖమునకే హేతువగును. అట్లు 
గాడ తననిత్యానిత్యవి వేకాదులచే దృశ్యానుభవములయందు కలుగు సాక్షీ 
ఇనా వము తన (పత్యక్షానుభవ సుఖసాధనమగును. ఇంకనూ యిట్టివాడు వివేకా 
ఇనా వ్ర సపరుడుగాన కాలక్రమేణ అట్టి స్ధితి అభ్యాసములు తనబంధవిము క్సికి సాధన 

వనుగును. కాని *తస్య తావదేవ చిరం యావన్న విమోక్ష్యే అథ నంపత్సో 
అను [(శుతివచనము ననుసరించి త_త్స్వజ్ఞున్నికెననూ తన (ప్రారబ్దకర పతి 

ఆం థము యున్నంతవరకూ సాక్షాత్కారము కలుగక, తదుపరి తన అభ్యాస 

కతి మచే సాక్షిభావముగానుండు యీ ముముక్షువు తన వాస్తవ రూపమైన సుఖ 

స్వర రూసమును పొందును లేక అనుభవించుచుండి ముకుడగును. 

తత్వజ్ఞా నముచే వ్వ పహారసుఖ నిరూపణ 

జగని ధ్యాత్వ నిశ్చయముతో అదె పతానుభనము (జ్ఞానమును సంపా 

దించిన త_త్త్వజ్ఞుడు దేహపాతానంతరమందు తిరిగి జన, కారణములేదుగాన 
ఈ జన్మావృ త్తి త్తి రహితుడై పరమ ప్రా ప్తినిపొందును. ఇట్టి మహానియుడు 

జవను. క్రుడుగా తెలియబడుచున్నాడు. అనగా -వించియండిన దశయందే 

సుఖమును పొందుటగాన ఇతడు జీవను. కృడని చెప్పబడును. -వదశయందు 

గూడ ఇట్టి త_త్వజ్ఞాడు తన (ప్రారబ్దానుసారమనుభవించవలసిన అనుభవము 
అకు ఇట్టి త_త్స్వ్వజ్ఞానము చాల అనుకూలమగును. ఎట్ల నగా _- మన యను 

అభ వములో సాధారణముగా సత్యవ స్ప్వ్వనుభవములచే అధిక సుఖదుఃఖములను 

బోాందుచున్నాము. కల్పితవస్తువులచేకలుగు అనుభవములవల్ల న్యూనసుఖ 

యు 8ఖములను పొందుచున్నాము. ఇది యందరి యనుభవములో నున్నదే. 
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తత్వజ్ఞానముచే వ్యవహారసుఖ నిరూపణ 

దూపమని (శుతి తెలుపుచున్నది. ఇందు సత్యాసత్యములు రెండున్నూ కలసి 
యున్నవి. అందులోని అనృతమును త్యజించి సత్యమును (గహించుట 
వముముకువున కావశ్యకము. జగని. ధ్యాత్వ నిశ్చయదార్జ్యమును పొందిన 
మహానియులకు రాగద్వేషాదులు కాల[కమేణ క్షయించును. పరమశళశతువు 
లె. న రాగ ద్వేషాదులు తగ్గుటకు ముఖ్యసాధనమైన మరియొక అంశమును 
గహాడ జా్యగతతో ఆలోచించవలసియన్నది. అదియేదన_ధనేచ్చ లోకములో 
ఉఉఎ6న మూలమిదం జగత్” “అర్థా బహిశ్చరా; (పాణాః” అను లోకోక్తులను 

బట్టి అర్థసంపాదనకు ప్రాణములను కూడ కోలుపోవుచున్నారు. వ్యవహార 

సాధనమైస యీ ధనమే అందరిచేతను కోరబడుచూ .వరాగద్వేషములు 
ఆధిక దుఃఖ క శములకు కారణములగుచున్నవి. ఈ విషయము అందకిన్ని 

యనుభవమే. ఇట్టి అధిక దుఃఖక్తే శములకు కారణమగుచున్న ధనభోగె శ శి 

ర్వముల స్వరూపము నిచట విచారింతము.. 

ఈ పరమార్థ విషయ నిరయములలో లోకబోధకన్న శా _స్త9బోధను, 
శా_స్తబోధకన్న త_త్త్యబోధను అధిక [ప్రామాణ్యముతో |గహించవలయును. 
ఎందుచేతననగా - త _త్స్వమనగా వా స్తవముగాన దీనినిబట్టి తక్కిన రెండు 

జ్ఞా నములున్నూ అవా స్తవములనిన్నీ, ఐనను వాస్తవ (గహణమునకు పరం 

రగా ఇవి సాధనములని (గహించవలసియున్నది. ఈ ధనభోగై శ్వర్య 
సంపత్తులు (ప్రతివారికిన్నీ వారివారి (పారబ్దక ర్మనుబట్టి సంపా ప్తమగుచున్నవి 

గాని, కోరుకున్నంత మాత్రమున వచ్చునవి కావు. కోరికలవల కలుగునది 
ఢోక ఇము గాని, సుఖము కలుగుటలేదు. అందుచే (పారబ్దానునారముగా గలుగు 

ఈ ధన విషయసంప త్తి సుఖదుఃఖములను స _క్షతారాహిత్యముగ అనుభవింప 

వలయునని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. దీనినే కర కౌశలమని గీతలలో చెప్పు 

చున్నారు. ఇట్లు స్యక్తతారాహిత్యముచే చేయుసర్వకర్మలను అనుభవించుటయే 

కకా నకొ శలము. ఇట్టి కౌ శలముచేపొందు అనుభవమువల్ల కలుగు వికారాదులను, 

అనగా వాటియొక్ళ. మంద -(వానుభవములను అధిక న్యూనతలతో ననుభ 

కుంపవచ్చును, ఎల్లున, ఎండ -వతను అంతటను తగ్గించుట సాధ్యము కాక 
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పోయినను అపేక్షిత (పదే శములయందు ఛ|తపాదుకాది పరికరములచే 

తగ్గించుకొనునట్లు జ్ఞానమను ఛృత్రముచే ఈ కర కౌశలములతో సుఖదుఃఖముల 
నతను తగ్గించుకొనవచ్చును. కాని (ప్రారబ్దానుభవము ఎవరికిన్నీ తప్పదు. 
దీనినే పంచదశిలో_ 

శో అవశ్యంభావిభావానాం (ప .కారోభ వేద్యది ] 

వ - యక్షా జం ary) వి చి తదా దుఃఖై ర్నలి లస్ట రణ HY మ యుధిష్షరాః [| 

అనగా కర్మ(పాబల్యముచే తప్పనిసరిగా జరుగవలసిన సుఖదుఃఖాదు 

లకు (ప్ర కారోపాయమున్న యడల నలుడు, రామచం దమూంర్తి, యుధిష్టిరుడు 

వీరందరు దుఃఖమును హీొందుటకవకాశమే యుండెడిదికాదు అని తెలుపు 

చున్నారు. ఈ సుఖదుఃఖములకు ముఖ్యకారణము అపరిమితధన కే(త్రగృసహో 
దులను సంపాదించు కోరికయే. కాని ఇవి కోరికచే సిద్ధింపవు. నిషా-మనయా 

అనగా కోరికలేక చేసినపనులు బాగుగా సిద్ధించును. ఒక వేళ సిద్దించకపోయి 
నను అధిక దుఃఖకరములు కావు. ఒకరి ఉపకారాపకారమువల్లను మనకవి 

కలుగవు. మరి యెట్ల నిన, వారివారి (ప్రారబ్దకర మువల్లనే కలుగుచున్నవి 
గాని, అన్యవిధముగా కాదు. దీనినే శాస్త్రము. 

శ్రో॥ సుఖస్యదుఃఖస్యనకోపిదాకా పరోదదా తి కుబుద్దిరేషా । 
అహంకరోమీతి వృధా మానః స్వకర్మస్తూత గ తోహి లోకః ॥ 

అనగా సుఖమును గాని దుఃఖమునుగాని ఇచ్చువాడెవడును ఉండ .. 

మరొకరివల్ల ఇవి కలుగునను బుద్ది సరియైనదిగాదు. నేను చేయుచున్నాను 
అను అ మానముకూడా మిథ య. సర్గప్రపంచము వారివారి కర మను, 
సూూత్రముతో [గుచ్చబడియున్న దిగదా ! అని చెప్పుచున్నది. కనుక (ప్రతి 

వారికిస్నీ కలుగు సుఖదుఃభానుభవములు వారికర  పరిపాకఫలరూపముగ 

కలుగుచున్న వేగాని, ఇతర విధముగ కలుగుటలేదు. ఐనను పతి వారికిన్నీ 
ఆ కైనను ధనమును సంపాదించిన సుఖము కలుగునను కోరిక కలుగు 
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చున్నది. కాని ధనమువ లనే అందరికిన్నీ వారు కోరుసుఖములు కలుగుట 

లేదు. ఎందుచేతననగా ధనము సుఖసంపాదనకు వ్యవహారోపకరణముగాని, 

సుఖముకాదు. వ వహారమనగా మాయబంగారము వంటిదని పైన చెప్పి 

యున్నాము. సత్యసుఖస్వరూపము. బహ్మ. అనగా. బహ. సుఖస్వరూపము. 

సుఖము పుణ్యఫలము. గనుక ఎవరు ఎంత పుణ్యము నార్షించుదురో, దానిని 
బట్ట సుఖానుభవము అనుకూలధనాదులున్నూ కలుగుచుండునుగాని, వేరుకాదు. 

ధనము (ప్రపంచాంతఃపాతిగాని వేరుకాదు. సర్వ పపంచమునకు (బహ. 
అధిష్టానము--స్వరూపము అందుకని ఈ ధనము కూడ (బ్రహ స్వరూపమే 
గాని, వేరుకాదని తేలుచున్నది. దీనినే “ఈశావాస్యమిదగ్ ౦ంసర్వం. ... 

మాగృధఃకస్య స్విద్దనం" ఇత్యాది(శుతివాకములు సూచించుచున్నవి. గనుక 

ధనము (బహ స్వరూపము ఒక్కటియేనని తెలుసుకొని దృశ్యమిథా త్వమును 

(గహించి అనుసంధానమువల్ల నే ఆ [బహ ను పొందవలయును. పరమార్థ 

ములో అర్థమున్నదిగాని, అర్థములో పరమార్థములేదు. అర్థమన్నను ధన 

మన్నను ఒకటియేగదా ? గనుక సరమార్థలాభమును సంపాదించిన అర్థ 

లాభ దానిలోనే ఇమిడియుండును. ఇట్టి లాభమును అభ్యాసకులు గహించు 

టకు అవకాశముగలదు. కాలక్రమేణ ఇట్టి జ్ఞామేన నిత్యనిరతిశ యానంద 

రూప మోక్ష(ప్రా పికి సాధనమగును. 

* వెదాంతానుభవము వ్వ “వహోరికి సాధ్యమా 

శాస్త్రమును బట్టి అనుభవమన్ననూ, జ్ఞానమన్ననూ, ఒక్కటియే. 

అనుభవము జ్జ సము వినాగా కలుగదు. అట్టి అనుభవములు జ్ఞానస్వరూపము 

లను బట్ట యుండును. (భ్రాంతిజ్ఞానముచే (భా 'ఏతియనుభవములునూ, సత్యజ్ఞాన 

ముచే సత్యాను భవములును కలుగుచుండును. వేదాంత జ్ఞానమనిననూ త తత్వజ్ఞాన 

మనినను యొక్కటియే. తత్వజ్తానమనగా సదార్ధముయొక్క వా_స్తవజ్ఞానము. 
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అట్టి పదార్థము యిచట (బహ . ఈ (బహా యే తనయంద న్నముగానున్న 

మాయచే మోహితుడై జీవనానాత్వ(భాంతిని పొందినవానివలె జీవులయొక్క- 

అనుభవములనుబట్టి శాస్త్రము మనలకు తెలుపుచున్నది. ఇట్టిజీవులలో మానవుడు 

బ్రహ్మకు అతి సన్నిహితుడుగా యున్నవాడు. [బహ స్వరూపుడే. కాని తన 

అద్వి య అఖండ పరిపూర్ణ సత్యస్వరూసమును మరచి (భాంతుడుగా యుండి 

అట్టి జీవనానాత్వ(భ్రాంతితోడ దృశ్య సంసారానుభవములను పొందుచూ, 
ఇ జ 

సంసార దుఃఖమునకు పాలగుచున్నాడు. ఇట్టి సంసారదుఃఖమంతయూ 

నందువలననే కలుగుచున్నది. ఇట్టి సంసారదుఃఖమునుంచి వుని తరణో 

పాయమునకుగాను  వేదాంతశాస్త్రము -వునికి తన సత్యస్వరూపమును 

బోధించుచున్నది. ఇదియే వేదాంతజ్ఞానము. మానవునికి దేహధారణ మే వ్యవ 

హారము. ఈ దెహధారణ జీవునియొక్క అనాది అవిద్యా (భ్రాంతివలన కల్గినది. 

ఆనగా (భాం తిజానము, కల్సితము. (భాంతి యెటిడె ననూ భాంతి జానమంతయూ 
షః రం గ sa 

యథార్థజ్ఞానముచే గదా నశించవలయును. వస్తు యథార్థ జ్ఞానము కలుగగనే 

వస్తువుయందు (భాంతి నివ్వర్సించును. అప్పుడు వస్తుయాథార్థ్యము. తెలి 

యును. ఇది అందరకునూ సామాన్యముగ తెలిసినవిషయమే. ఎట్టి 
వారిక్రై ననూ జ్ఞానసామ (గి లేనిది అనుభవమనునది కలుగుటకు సాధ్యము 
కాదు. ఎటి అనుభవమెననూ సరే. ఇటి జానములన్నియూ వృ తివలన 

లు రా (=) చో న 

కలుగును గాని అన్యధాగా కలుగవు. ఇట్లి వృ తిజ్తానము (పత్యకమనియు, 
ల్ అవి ప్న 

క్షమనియు రెండువిధముల కలుగును. (ప్రత్యక్షజ్హానము ఇంద్రియ 

విషయ సంయోగములచే స్వానుభవము వలన కలుగుచున్నది. దీనినే 
irect now 6 ge అనెదరు. (గంథములద్వారాగాని యితరుల భోధవలన 

గాని యిట్టుండును అని, పరానుభవములద్వారా తెలిసికొనునది పరానుభవ. 

ము. దీనిని 1 rect nowe 6 అనెదరు. జీవునికి యిట్టి రెండు 
కః 

జ్ఞానములవలన తప్ప లోకానుభవము కలుగుటకు మరేదియునులేదు. అనగా 



వేదాంతానుభవము వ్యవహారికి సాధ్యమా 

సర్యవసాన మెమనిన ఏ జీవునకై ననూఏదో యొకజ్జా నములేనిది అనుభవము 
కలుగుటకు వీలులేదు. ఇది నియమము. ఇట్టుండ మానవుడు తన సమస్త 

లోకానుభవములను ఒక్క-జ్రానము వలననే పొందుచున్నాడు. కాని యిట్లు జీవుడు 
పొందుచున్న సుఖదుఃఖములు లోకానుభవములు బ్రాంతిజ్ఞానమా త్రమనిన్నీ 

యాః! స్వశరీర సర్వదృుశ్యమంతయూ (బహీ ధిష్టాన మందు కల్పితమనియు యీ 

(ప్రపంచము అధ్య స్తమనియు “ఖా ంతిమా[త్రమిదం విద్వన్ విశ్వం(బహ. ణి 

_కల్పితమ్ ” అని శంకర భగవత్పాదుల వచన నమువల్లనూ యింకనూ అనేక 

శతి సృతి (ప్రమాణములవల్ల నూ లోగడ ప్రకరణములలో నిరూపించి 

నిశృయించియుంటిమి. ఇది గాకను (పపంచమంత యు ముఖ్యముగ - వ,జగ 

ములను రెండువిభాగములతో ప పరిపూర్ణ చై తన్యమందు అథ్య _స్తముగానున్నది. 

ఇట్టి (ప్రపంచమున వారి, వారి _పారద్దకర్మఫలముల చొప్పున వుని భోగాను 
భవములకుగాను దను ర్హమంనే య రృడియున్నవి. జీవుడు 

మాత్రము భోగి. జడప పదార్దములన్నియు జీవునియొక్క భోగ్యములు. వ, 
జడములు రెండును చెత తన్యము మునందే యధిషితము ముగా నున్ననూ జడపదార్థి 

ములయందు చైతన్య సుప్తముగను, కార్యకారి కాకుండగనూ -వుల 

యందు మా(త్రము (ప్రబోధముగను కార్యకారిగను యుండి అందు మానవుల 
యందు యీ చై తన్య పదార్థము అనుభవ వివెకములతోకూడుకొని యున్నది. 
విషయమును, తెలిసినదానిని యున్నదానిని అనుభవించుట పళు, మానవులకు 

అన గా సమస్త వులకును సమానముగనే కనపడుచు న్నది. కాని మానవు 

నికి మాత్రము కనుబడని పదార్థమును (గహించి తెలిసికొనుటకును, తెలియక 

యున్న దానిని తన (పయత్న 'సాధనములచే పొందుటకును మానవునకు 

వైతన్య్మ్మ ప్రకాశము యున్నది. మానవునకు అధికముగా కలిగిన | 

చ్వైతన్యప్రకాశముతో నిత్యానిత్య వివేకము కలిగి తన యథార్థస్వరూపజ్ఞాన 

మును సంపాదించుకొనుటకు అవకాశమున్నది. ఇచట స ంపాదించుట 

యనగా తెలిసికొనుట యనియే అర్థము. ఇట్టి అవకాశము ఒక మానవుని 
క్రి 

తప్ప యితర జీవోపాధులకు లేదు 



హా విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

మానవునకు యీ దేహధారాణానుభవవ్యవహారములన్నియు వారివారి (వార 

బ్ద కర ఫలానుభవముకుగాను వచ్చినవేగాని మరేమియును కాదు. పుణ్య 

పాపకర లన్నియు వ్యవహారకల్పితములు. కర ఫలములన్నియు అనిత్య 

ములు, ఇట్ట కల్పిత, అనిత్య, క ర్మఫలానుభవములన్నియు (బ్రాంతిజ్ఞానము నల 

ననే వునికి కలుగుచూ అనుభవముల నిచ్చుచున్నవి. ఇట్టి జవానుభవములనిత్య 

ములై జీవునకు సంసారపరంపరదుఃఖము నిచ్చుచున్నవి. కనుక యిట్టి దుఃఖ 

మును ఆత్యంతికముగా పోగొట్టుకొనుటకు మానవుడు తన(భ్రాంతిజ్ఞానమునుతి"ల 

గించుకొని తన వా_స్తవస్వరూపజ్ఞానమును (గహించి స్వానుభవమును పొంద 

వలెను. ఇదియే మోక్షము. బంధమోక్షములు రెండును మానవునికి అనుభవ 

ములే. ఈ అనుభవములు రెండును జ్ఞాన, అజ్ఞానములవల్ల కలుగుచున్నవి. 

విషయజ్ఞానముల వల్ల వ్యవహారానుభవములు కలుగుచు సర్యవసానమున 

దుఃఖమును, నిర్విషయజ్ఞానమువలన సత స్వస్వరూప, నిత్యసుఖమునూ మాన 

వుడు పొందుచున్నాడు. ఇందు ఒకటి విషయజ్ఞాన మైన అజ్ఞానము. రెండవది 

నిర్విషయమెన జ్ఞా నస్వరూపము. ఎదియైనను జ్ఞానము (ప్రారబ్బవ్యవహారాను 

భవములను నిలుపజాలదు. వ్యవహారానుభవములు “వుని (్రారబ్ది 

కర్యఫలము. దాని అనుభవములను ఆపుటకు జ్ఞానమునకు సాధ్యము 

కాదు. కొని అట్టి కర ఫలానుభవముల సుఖదుఃఖములను తగ్గించుట 

కును నిరూ లించుటకును గూడ జ్ఞానమునకు సాధ్యము. ఇదియే జ్ఞానము 

యొక్క ఫలము. కాన మానవుడు తన పరమార్థస్వరూపమైన వాస్తవ 

జ్ఞానమును సంపాదించి, తన (ప్రారద్దకర ఫలానుభవములను అట్టి జ్ఞానబల 

ముతో సుఖదుఃథానుభవరహితుడై లేక ఆపాతానుభవములను పొందుచు 

తన (సారబ్బకర, ఫలానుసారమున సర్వవ్యవహారములను అ మానరహితు డై 

ఫలా సక్షుడుగాక చేయసమర్జుడగును. ఎట్టన యీ (ప్రపంచానుభవములన్ని 

యు కృత్రిమ సువర్ణాభరణముల వంటివని ముముతువు తనజగని ధ్యాత్వ 

జ్ఞానముచే (గ్రహించి స్పక్తతా 'మానరహీతుడె (ప్రాపంచికాసుభపములయందు 

అనిత్యత్వబుద్దిచ నిరాసక్తుడగుచు తన కర్మానుభవములను పొందును. ఇల్ల 
తాం 



త త ఏజ్లాని సితివ్యవహార నిరూపణ 
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నిష్కాముడుగా నుండును. యథా(ప్రాప్పముగ ప్రారబ్దకరా నుభవములను 

ఉదాసీను డె యనుభవించుచుండును. _ జీవునికి తన (ప్రారబ్దకర్మఫలానుభవ 

ములకున్ను తనసత్యస్వరూప జ్ఞానానుభవమునకున్ను యెట్టి విరోధమున్నూ 

యుండదు. జ్ఞానియైనవాడు తన (పారబ్బకర ఫలానుసారము సర్వవ్యవహార 

ములను మిథ్యాజ్ఞానముతో సక్తతారహితుడైై చేయుచు, తన వాస్తవపరిపూర్ణ 

సచ్చిదానందలక్షణములను సదా అనుసంధానము చెయుచుండును. ఈ అను 

సంధానమనునది వృ త్తిసాధ్యమేగనుక వ్యవహారమే యగును. అయిననూ 

యిట్టి వేదాంతానుభవ దృఢజ్ఞానము తక్కిన వ్యవహారవిషయవృ త్తి జ్ఞానముల 

వంటిదిగాక, నిర్విషయజ్ఞానమగుబవలన మానవునికి జీవదశయందు జీవ 

న్ము క్తి సుఖమునిచ్చుచు ప్రారబ్దాంతమందు ముక్తి నిచ్చును. కాన వేదాంత 

జ్ఞానానుభవము వ్యవహారికి అనగా దేహధారికి పరమసుఖదాయకము సాధ. 

మెనదియే గాని అసాధ్యముకాదు. 

తత్త్వజ్ఞాని స్పితివ్యవహార నిరూపణ 
లోకమునందు [ప్రాయశః ఇట్టి (బ్రహ్మ విద్యాభ్యాసకుడుగాని లె లేక తరతమ 

భావముచె తదనుభవమును పొందిన త త్త్వజ్ఞాడుకాని ఎట్టివ్యవహార లేకసంబం 

ధములు కలిగియుండకూడదనియు, నిర్వ్యాపారుడై జడునిలాగున యుండ 

వలెనని యు, అట్టవాడు అడవులయందును, కొండగుహలయందును దిగం 

బరుడై కాని ని, కౌపీన ధారియైగాని, పెనుజడల తోను, గడ్డములతోను నివసిం 

చుచుండుననియు ఒక అధభి(పాయముగలదు. ఇదియునుగాక ఇట్టివారు 

సామాన్యులకన్న విలక్షణులుగాను మహిమలతో కూడుకొని యుందురనియు, 

ఉండవలెననియుకూడా సామాన్య జనాభిపాయము కనబడుచున్నది. ఇంకను 

ఈ జ్ఞానము కలిగినతోడచే మానవుడు నిర్వ్యాపారిమయై వృక్షకుడ్యాదులలాగున 

1l 



రయి (బహ. విద్యానుసస్థాన దర్పణం 

జడత్వమును పొందుననిన్నీ, అట్టేనా వారు మనకగు పడరనిన్ని వారికి వ్యవహార 

యోగ్యతయును కుత్ప్చిబాసాదులు కూడాయుండనను తలంపు కలదు 

అజ మ్ ఎవరెట్టుత శక లచినను అటిజానులు జానాకాగసకులు వారివారి (్రారబ్ది స్త రి 
కర ఫలమును బటి యొక వేళ అట్లుండిననూ' ఉండవచ్చును ఐసనూ అపై 

యుండవలెనను | నియమముగాని, విధిగాని కనబడుటలేదు. అభ్యాసకునికి 

మాత్రము అభ్యాసదశయందు యమని నియమాదులక్యావ శ్యకములని వేరుగ 

చెప్పనక్కరలేదు. అధ్యాసకుల స్టితిపా టవమునుబట్టి ఒకప్పుడు బాహ్యముగాను 

మరియొకప్పుడు ఆంతరముగాను ఉండవచ్చును. ఇట్ట యమనియమాది సాధ 

నములు వారివారి మనొ దార్హ్యమును, స్టితులనుబట్టి అభ్యాసకులకు ఏటి యావ 

శ్యకతా భేదములుండును అందుకుగాను ఇట్టివి (ప్రత కా ప్రత్యక్షములుగా గూడ 
సుండవచ్చును. తరతమభావములచే వారివారి జ్ఞానానుభవదా ర్థ్యమును 

బట్టిన్నీ, (వారద్దకర్మఫలానుభవమును బట్టిన యిటివారుందురుగాని, యీ 
ల్లో శ 

విధముననే యిడవళనను విధి, ప్షయాసనులు కనబడుటలేదు. లోగడ 

హారాను భవములు తప్పవు. అందుకుగాను ఇట్లిజానసంపన్నులు వ్యవహార 

పరమార్థ జ్ఞానములు రెండునూ కలవారై యుందురు. *“(పారబ్దంభోగతోన 

ర్మిఫలానుభవము శా క్ట న్యజ్ఞానులకు 

సమానము. గాని ఇట్టకర ఫ ఫల మ శలుగు సుఖదుఃఖములలో 

విజ్ఞానులు తారతమ్యముండును. ఈ విషయమును లోగడ 

విపులముగా విమర్శించియుంటిమి. శరీరముస్నంతవర కు క్లా న్యజ్ఞానులకు 

అనుభవము సమానము. గాన ఉభయులకున్ను దై కతానుభవము వ్యవహార 
కాలమందు సమానము. దినినె “*వ్మవహారేద్వైతినస్పర్వే” అని వ్యవప 

Pal 

కాలమందు జాన? . దె 
చ్ వ్ రా 

జాన రూపముగాని కియా రూపముగా నుండదు. అఆటుంతుబికు వీ జః గా 

జ్రానసంపన్నులు లౌ కికక్ళత 
me] 

ముల నాచరించునష్పుడు వూావహారము మిథ 



త త్వజ్లాని సితివ్యవహార నీరూపణ 
దించి దః డ్ 

యను నిశ్చయజ్ఞానముతోనున్ను సమాధ్యభ్యాసకాలములలో స్వస్వరూప సత్య 

నిశ్చయజ్జా నముతోనున్ను యుందురు. వారుసవ్యసాచులు. ఏది అవసరమైన 

యశల అట్టిదానిని నిర్వ _ర్తించుచుందురు. వ్యవహారము చేయుకాలములో గూడ 

వీరు సామాన్యజనులక కన్న కి కొశల్యముతో న్యవహారాదులను చేయుచుందురు. 

దీనికికారణము వారిత త్త ్వజ్ఞాన బలమే. ఆనగా వాదస్తవజ్ఞానబలము. సామా 

లవ్యవహారములు కేవలము వ్యవహారజ్ఞానముతోగూడిన వే యగుటవల్ల 

సత్యత్వదా ర్యములు తక్కువగలవిగాను ఆభాసముగాను యుండును. ఎట్టు 

న్నను జ్ఞానియైనవాడు వ్వవహారము నెప్పుడును కి కోరడు గాని 'ద్వేషింపక 

శపడక యుప్పొంగక (ప్రారబ్దకర మును బట్టి వ్యవహారములను నిర్వర్తించు 

చుండును దినిని గురించి విద్యారణురలు ఇట్లు తెలుపుచున్నా రు 

కో॥ అవిరోధి సుఖేబుద్ధిః స్వానందేచగమాగమౌ । 

కుర్వ న్యా స్వే క్రమాదేషా కాకాక్షివ దిత స్తతః ॥ 

ఇట్టి యోగియొక్క- చిత్తము కాకికంటివలె విషయసుఖమును (బ్రహో 

నందమును ఇటునటు నాస్వాదించును. యోగి వికేపదశయందు విషయ 

సుఖమును, సమాఢి దశయందు (బహ్మోానందసుఖము నాస్వాదించుచుండును. 

ఇ లో జ వన్ని 

శ్రా ఎకె వచృుషిఃకారస్య వామ దక్షిణ నత్రయోః 

కాకికి కుడి యెశమకన్నులందొకదృష్టియేకాన ఒకకంటితో చూచు 

నపుడు రెండవకంటితో జూడనట్లు (వివెతదునమి్ధి విషయానంద (బహో 

నందములను భి భిన్నకాలములలో సనుభవించు పను 

గో భుంజానో విషయానందం (బహ్మోానందంచ త త్రంవిత్ | 
ae) 

Mo) 

ద్విభాషాభి జ వద్విద్యా దుభౌ లౌకిక వెదికి ॥ 
ఖా యా 



(బహ విద్యానుసన్టాన దర్పణం 

రెండుభాషలను తెలిసినవాడెట్లు ఒకొ-క్క-కాలమందొకొ-క్క. భాష 

మాట్లాడునో అపై (బహ విదుడు న్నకాలములందు విషయా నంద (బహ్మా 

నందముల ననుభవించుచున్నాడు. 

క్ఞానియగువాడు (ప్రా ప్రించని యర్థంబుల గోరకయు (ప్రా ప్పించిన 

యర్ధంబుల విడువకయు (బా _ప్పములగు భో గె శ్వర్యంబులను సముదుండు 

పా ప్పములగు నదుల ననుభవించుచుండునటుల భోగించుచుండవలయును. 
త్ర _క్త్వ్వక్టొని యను భవము లిప్త యుండును. ఆత వే కృ దుఃఖమును పొందడని 

(శ్రుతులు తెలుపుచున్నవి. అయిననూ యిష్టానిష్టము లయందు ఆత్మజ్ఞు నకు గూడ 

(పవృ త్తి కలుగుచునేయున్న ది. దీనినిబట్టి త తత తపి నానికి మాత్రము దుఃఖము 

లేదనుకొనుట యొట్ల ని శంకించిన_ఉపాధిధర్మము లటుల కనబడిననూ అట్టివాడు 
విషయలాభాలాభ నిమిత్తము యిచ్చారహితు డై (పవ ర్తించును గనుక విషయ 

సుఖదుఃఖములను పొందడు_ఏలనన యిట్టి జ్ఞాని,తాను సచ్చిదానంద రూపుడని 
లు 

గహించువాడు. తాను పరిపూర్ణుడు అని సత్యజ్ఞానా నానంతలక్షణములతో తనను 
తాను తెలిసికొనినవాడు గనుక కోరదగినదేమియును యుండదు-._సుఖదు ౩ఖఇ 

ముల నొందడు. కాని జ్ఞానికియెనను ధార రబ్బక రా నుభవమును అంత ఃకరణో 

పాది దాని స్వభావమువల్ల జరుపుచునేయుండును. అయిననూ యిట్టి దృథా 

పరొక్షజ్ఞానముకలవారికి యిష్షానిష్షపా పి పరిహారముకొరకు (పవృ తియే 
శః జబ ౪ జాజి న్ నో 

యుండదని (శుతి ప్రతిషాదించుచున్నది, ది, దీనినే (కుతి “ఆధ్యాత యోగా 
ధిగమేన, దేవం, మత్వా డీరో ప జహాతి” అని తెలుపుచున్నది. 

కాగ త _క్వక్టునకు జీవడశయందుగూ తఇజానముచే యిట్టి సుఖము కలుగు 
౨బ్ష్మః ' 

ననుదకు సందియము లేదు. అట్టివాడు నిష్కాముడగుచు "దేనిని కోరడు._ 

కార్లో 
య్భ 



తత జాని స్లితివ్యవహార నిరూపణ 
ద దః @ 

ఇట్టి మహనీయుని గురించియే (శ్రుతి “ఆతానం చెద్విజానీయా దయ 

మీ సి తి పూరుషఃకిమిచ్చన్, కస్యకామాయశరీర మనుసంజ్వ 'రేత్” అని స్పష్ట 

ముగా తెలుపుచున్నది... ఇంకనూ 

శో వర్తమానే౬ పిదేహేఒసిన్ ఛాయావదనువ ర్రతే | 

అహాంతా మవుతా భావో జీవన్ము క్తస లక్షణమ్ I 

త త్వజ్ఞాని అహంకార మమకారములు ఛాయామా(తములేకాని 

బంధములుకావు అని (శ్రీ శంకరభగవత్సాదులు తెలుపుచున్నారు. కావున 
త_త్స్వజ్ఞానమువలన వ్యవహారలోపము కలుగదు. జ్ఞాని (పారబ్దానుసారమున 

సర్వ వ్యవహారములు అసంగుడై చేయుచుండును. ఇంకనూ ఇచట త _త్తవ్దా 

డనినను, జ్ఞాని యనినను, త _క్వజ్ఞానమునెరిగిన అభ్యాసకుడు అనగా తన 

సరోక్షజ్ఞాన మును అపరోక్షముగా పొందుటకు అభ్యాసాదులను చేయువాడు. 

ఇట్టి అభ్యాసకునకు గూడ “ప్రారబ్ద మనుభో కృవ్యం" అను వచనమును 

బట్ట వ్యవహార ప్రవృత్తి కలుగుచునే యుండును ఇట్లు కలుగునప్పుడు తన 

వ్యవహారస్థిత్యనుభ వములకు కొంతవరశై ననూ రాగాది (ప్రవృత్తులతో 

యిందియ వా -పారమావశ్యకమగుచుండును. అట్లు వ్యవహరించు కాలములో, 

జ్ఞానాభ్యాసకు డై నవాడు యిం(దియములు వాటి ప్రవృత్సులతో, తాదాప్యత 

నొందక దాటిని కేవలతనవ్యవహారానుభవ సాధనముగ, (గ్రహించి తన 

కార్యానంతరము వాటిని గు ర్హించుటకుగాని స స రించుటకానియుండదు, ఇంతియ 

కాని పొమరుని లాగున తన యిఇద్రియ్మ పవృ త్తి వశుడుగాడు-- జ్ఞానియైన 

వాడు తనదేహేందియపవృ త్తి సముదాయమునంతయూ తనకన్న "వేరుగ 

తలచుచు వాటిని, తనయిష్టసిద్దియైన మోకపొప్పికి బాహ్మాంతర, కరణ 

ములుగ అనగా సాధనములుగా నుపయోగించుకొనుచు తన ప్రారబ్ద్ధకర 

ఫలాను భవక్షయము చేయుచు (ప్రారబ్దాంతమందు తాను మాత్రము తనసత 

స్వరూపముతో నిర్విశేషుడగును- 



చ అ 

జ్ఞా అజ్ఞా కాసుల అనుభవ ర వెచస 

లోకమునందు సాధారణముగ మానవుడు, నిత్యానిత్యవివేకము లేని 

వాడై (ప్రాపంచికసత్యత్వబుద్దితో తన (ప్రారబ్ధకర ఫలానుభవములకుగాను 

యిప్పుడు కలుగుచున్న దృశ్యానుభవములయందు తన క _ర్తుత్వాదులు వాస్త 

నములని నమ్మి యాచరించుచు తనయొక్క కర ఫలములనుగూడ నిత్య 

ములని సత్యములని నము చు అధిక దుఃఖాద్యనుభవములను పొందు 

చున్నాడు. కాని యీ దృశ్యానుభవముల అవా స్తవికతను, తాను దృశ్యవ్యా 

మోహిొతుడై (గహింపజాలకయున్నాడు. ఇట్టి వారందరును తత్త్వశాస్త్ర 

దృష్ట్యా అజ్ఞానులని చెప్పబడుచున్నారు. దీనికి కారణము వుడు సత్యము 

కౌని దానిని సత్యమని తలచి, నమ్మి, అనుభవించుకే. ఇట్టి దానినే లోక 

న్యవహారమున మోసపోవుటయని చెప్పుదురు. ఇట్టిది జీవుని అనాది భమచే 

కలుగుచున్నది. ఇట్టి అనాది భమమూలక మోసమునుండి తప్పించుకొనుటకు 

మానవుడు జ్ఞానమును సంపాదించవలెను. జ్డాన శబ్దమునకు ముఖ్యార్థము 

త త్త్వజ్ఞా నమనియే. త _త్త్వజ్ఞానమనగా వ స్తుయథార్థజ్ఞానము ఇచట మనలకు 

కావలసిన యథార్థజ్ఞానము ఎమనిన వునకు సర్వసరిసారదుఃఖములను కలి 

గించుచున్న యీ (ప్రపంచముయొక్క- వా_స్తవస్థితి జ్ఞానము. ఇది వాస్తవమే 
అయినడపెడల జీవునికి యిప్పుడు కలుగుచున్న అనుభవములన్ని యు యథార్థ 

ములేయగును. అట్టుగాక యీ చృశ్యము అవాస్తవమైన యెడల, జీవనికి, 

అవాస్తవ పదార్థములతో యిపుడు కలుగుచున్న అనుభవములన్నియు (భ్రాంతి 

మా(త్రమేగదా. శాస్త్రము “(భ్రాంతి మా(త్రమిదం విశ్వం” యీ దృశ్య 

మంతయు (శ్రాంతిమాత్రము అని మనలకు చెప్పుచున్నది. ఇట్టి (భాంతిని 

నివ _ర్రింపజే సుకొనుటకు వా_స్తవజ్ఞాన నము అనగా తత్తజ్ఞానము.. మానవునకు 

ఆవశ్యక మగుచున్నది. కాన (కుతి (ప్రమాణ గహణమువల్లను, శమదమాద్య 

భా సములతోడను, శా_స్త్రబోధ అనుభవ వివేచనలతోడను సంపాదించిన, 
నితా నిత్య వివేకముతోచేయు అనుసంధానాదులవల్లను ముముక్షువు జగని, 



ధ్యాత్వ నిరూఢియును తన సత్యస్వరూపజ్జానమును సంపాదించుటచే త త్వ 
డో 

క్లొనముహొందినవాడు. జ్ఞా జొనియనబడును. అయినను ఇట్టి తత్వజ్ఞునకు గూడ 

(ప్రారబ్దకర శ్రఫలా నుసారము 'దేహాద్యనుభవములు తప్పవు ఇట్టి దేహాద్యనుభవ 

ములు క్ ల అజ్జానికిని సమానమే. కాని వారివారి జ్ఞాన తారతమ ములను 

బట్టి యిట్టి యనుభవము లయొ క్క సుఖదుఃఖములను, "వత, న్యూనతలతో 

అనుభసించుచుందురు. ఇచట జ్ఞాని అజ్ఞానులకు అనుభవములు సమానమగు 

నప్పుడు వాటివల్ల కలుగు సుఖదుఃఖముల తారతస్యు మెట్లు వచ్చునని యోచిం 

చవచ్చును, కుత్సిపాసాది దేహధర్మములు జ్ఞానికిని అజ్ఞానికిని సమానముగానే 

యున్నను అట్టి దేహధర్మములను అజ్ఞానియైనవాడు వానిని తన ధక ములుగా నే 

కలచి అట్టే జ్ల జ్ఞానముతో అనుభవించుచు కర్సుత్వాద్యభిమానములను పొందు 

చుండును. జాని యన్న నో తన జ్ఞానముచే యిట్టి దెహధర్మములన్నియు, తన 

కల్సితాంతక్ రణ వృపాధిధర్మములుగాని తనవి కావను నిశ్చయముతో క_ర్హృ 

త్వాద్యభి మానములు తగ్గించుకొని అనుభవించుచుండును. జ్ఞానికి యిట్లు 

తెలునుకొన్నను తన (ప్రారబ్దక ర ఫలమును బట్టి యింకను తన 'దేహతాదాత్మ్యాధ్యా 

సము యుండును గనుక,యిది తన [ప్రారబ్దఫల శిక్షయని తలచి,స్వల్పాపేక్షలతో 

దేహధర్మానుభవములను చేయుచుండును. ఈ దేహధర ములు ఉభయులకు 

సమానమైనను అజ్ఞాని యీ ధర్మములు తనవని నమ్మి తన ధర ములుగా 

అనుభవించుచుండును. కాని జ్ఞాని యిట్టీవి తన ధర్మములు కావను నిశ్చయ 

ముతో యివి అన్యుని ధర్మములను జ్ఞానముతో అనుభవించుచుండును. ఇట్లు 

జ్ఞాన్ యజ్ఞానులు నృశ్యానుభవములయొక్క- తారతమ కము చూచిన తన బిడ్డ 

యందు కలుగు (పేమకును, పరుని బిడ్డయం దుండు (పేమకును యుండు 

నంత భేధముగానుండును ఎట్టివారికై నను తనకు కలుగు లాభనష్టముల 

యొక్క సుకాద్యనుభవములకున్ను తనది అనుకొనుదానియందు కలుగు 

లాభనష్టములయొక్క- సుఖాద్యనుభవములకున్ను తారత మ్యముండునుగదా. 

ఈ|పపంచమందు మనలకు కలుగుచున్న సుఖదుఃఖానుభవము 

లన్నియు ఒక్క జ్ఞానమువల్లనే కలుగుచున్నవిగాని అన్యధాగా కలుగుటలేదు, 
sy గ 



(ద హా విద్యానుసన్గాన దర్పణం 

కాని యీ జ్ఞానములో సత జ్ఞానము అనగా యథార్థజ్ఞానమువ ల్ల సుఖమున్ను, 

అసత్యజ్ఞానము అనగా (భ్రాంతిలేక ఆయథార్థజ్ఞానము వల్ల దుఃఖమును మానవులు 

సొందుచున్న విషయము అందరికిన్ని అనుభవములోనున్న దే. శా_స్త్రబోధను 
బట్టిన్నీ వివేకుల యనుభవమును బట్టిన్నీ కూడ యీ కనబడుచున్న స్వళరీర 

సర్వదృశ్యమున్ను ఉన్నట్లు కనబడుటయే కాని పరమార్ధ సత్యత్వదృష్టితో 

విమర్శించిన లేనిదేయగుచు అసత్యమై మిథ్యయగుచున్నది. ఈ దృశ్యము 

యిట్టిది అయినను వుని అనాది అవిద్యా భాంతిచే వా_స్తవముగ నున్నదాని 

వలె తోపింపబడుచు వారి, వారి (ప్రారబ్ధకర్మఫలానుసారమున జీవానుభవము 

లను కలుగజేయుచున్నది. త _త్త్వదృజ్జ్యూ యా దృశ్యమంతయు యిట్లు 

అసత్యమెన దె నను అట్టి దానిని సత్యమని నమి వ్యవహరించువారు ఆజ్ఞా 
0. ౦ లు ద్దు 

నులు. ఇట్టివారు తమ లోకానుభవములనే, తమయొక్క_ అవా స్తవిక, అసత్య, 

(భమ జ్ఞానములతో వా_స్తవములని నమి వాటి సుఖదుఃఖముల ననుభవించు 

చుందురు. ఏటియొక్క- అనుభవములలో దుఃఖాదులు అధికమగుటకు రెండు 

కారణములు. మొదటిది సత్యముకాని యీ దృశ్యమును సత్యత్వబుద్దితొ అను 

భవించుట. రెండవది యిట్టి దృశ్యానుభవములన్ని యు అవా_స్తవికములై 

(భాంతి మాత్రజ్ఞానముతో కూడినవై యుండుట. అసత్య, (భ్రాంతిజ్ఞానములచ 

కలుగు అనుభవములన్నియు విధిగా దుఃఖకరములుగా నే యుండును. ఈ విష 

యము లన్నియు విపులముగా యీ (గంథమందే కొన్ని నిరూపణలలో విమ 

రించి, మానవుడు సర్వదా అయథారజానమువల దుఃఖమును, యథారజానము 
బో థిఖ ౧ డు 

వల్ల సుఖమును పొందుచున్నాడని నిరూపించి నిశ్చయించి యుంటిమి. ఎట్టి 

మానవుడై నను దుఃథానుభవమును,యెప్పుడును యెవరును కోరరుగదా. కనుక 

మానవుడు తనకు కలుగుచున్నద్భ శ దుఃఖమును నిర్నూలించుటకుగాను లేనిచో 

తగ్గించుకొనుటకై నను దృశ మిథ్యాత్వజ్రాసమును (కుతి, యు కి, అనుభవ 
a (aan జో 0 

పూర్వకముగ చాగుగ వివేచనచేసి వాన్తవజ్ఞానమును సంపాదించవలెను, అప్పుడు 

యీ దృశ్యము మిథ్య,లేనిదేయని నిశ్చయముగా తెలియుచు తన ఆత్యంతిక 

ధ్తుఃఖరాహిత్యమునకు సాధనమగును ఇట్లు వివేక, విచారణ, పూర్వకముగా 



డాని అజానుల అనుభవ వివేచన 
మాట డో 

దృశ్య మి థ్యాత్వమును తెలుసుకుని. తన సత్యస్వరూప నిశ్చయానుభవము 

లను పొందువాడే జ్ఞాని, ఇట్టి జగన్మిధ్యాత నిరూఢి జ్ఞానములేనివాడు అజ్ఞాని 

యనబడును. ఇట్టి వారందరును జగత్తును సత్యమని నమ్మి దృుశ్యానుభవముల 

పొందుచు వారి ప్రారబ్దక ర్మానుసరణమున కలుగు దుఃఖాద్యనుభవములను 

అధిక క్లే శదుఃఖములతో యనుభవమును పొందుచుందురు. దీనికి దృష్టాంతము 

మానవునకు సత్యసువ ర్హకంకణము లభించినప్పుడు కలుగునంత సుఖసం తోష 

ములు గాని, కోల్పోయినప్పుడు కలుగునంత దుఃఖముగాని, మాయబంగారు 

కంకణ, లాభనష్టములవల్ల కలుగుట లేదుకదా. ఇదిజన సామాన్యానుభవమే, 

జ్ఞానియెనవాడు యీ (పపంచమంత యు మాయబంగారము వంటిదను ని శ్నయ 

మైన బుద్ది కలవాడు గనుక అట్టి లోకానుభవలా భనష్టములయం దు అధిక 

క్లే శదుఃఖాదులను బొందక అల్ప్బ్పసంతుష్టియగుచు అనుభవఫలములను న్య్యూన 

తగా అనుభవించును. సర్వదా సముడై యుండును. జ్ఞానియైనవానియొక్క- 

దృష్టి (జ్ఞానము) సదా “దీర్గ స్వప్నమిదం విద్వన్ విశ్వం(బ్రహ ణి కల్పితం 

అను వచనము ననుసరించి యుండును. కాని యిట్టి వాని కై నను (ప్రారబ్దక ర్మ 

ఫలానుభవము తప్పదు. కనుక అట్టి లోకానుభవముల నన్నిటిని జ్ఞానియైన 

వాడు పామరునివలె గాక, స్వప్నానుభవముల లాగున జాగదనుభవము 

లెట్టివై నను అనుభవించుచు వానివల్ల అల్ప, తాత్కాలిక దుఃఖానందములను 

పొందుచుండును ఎ బ్రప్పుడును అసత్యవ_స్ప్వనుభనములవల్ల కలుగు సుఖ 

దుఃఖములు సత్యవస్తువుల యనుభవములక న్న అల్బమైనవగుచు తాత్కాలిక 

ముగ నుండును. ఎట్టన తన స్వప్నములో తాను రాజ్యము పరివాలించినను 

లేక భిక్షమె త్తినను తనకు జ్నాగతలో కలుగుచున్న యనుభవము సమానమే 

కదా. అనగా రాజ్యము పరిపాలించితినని సంతోషపడుటగాని, క్షమెత్తితినని 

దుఃఖపడుటగాని యుండదుగాదా. కాని స్వప్నములో కాక్కాలికానుభవములు 

పొందును. ఇపే (పారబమున్నంతకాలము జానియు తన జా గదానుభవము 
గం థి ఇ 

లన్నిటిని స్వవ్నతుల్యముగా అనుభవించుచుండును. కాని అజ్ఞానిలాగున 

దుఃఖము పొందకుండ తన ప్రారబ్ధకర్మ ఫలకయనును గావించుచుండును. 



ముముక్షువునకు జ్ఞానమువల్ల - వదశయందు కలుగు పరమలాభమిదియే. 

ఈ జ్ఞానమే వృని ము క్రిక్ సాధనమగుచు వదశయందు సుఖము నిచ్చును. 

వనికి శ రధారణమే వ్యవహారము జ్ఞాని, అజ్ఞానుల వ్యవహారము చూచు 

టకు నొక విధముననే యున్నను, క్రానియైనవాడు కకద్యశ మును కల్సి 

తము అను నిశృయముతో అసంగుడై 'సర్యవ్యవహారములను చే ేయుచుండును. 

ఇటి కర్ణ భావి(పతిబంధమును వనికి కలుగ జెయజాలక కాల కమమున 

క్షసాధనమగును. అజ్ఞానియైనవాడు దృర్యమంత రహా సత్యమని నమ్మి 

మానాసక్తుడై 5 రాగచ్వేషములతో కర్గల నాచరించుచుండును-ఇట్సి వ్యవ 

హారములు కర్మఫలము నిచ్చుచూ శీవ్వనకు జన వరంపర కలిగించుచు 

సంసార చ|కమున , తిప్పుచుండున -ఇట్టి సంసార ఆత్యంతిక నివృత్తికి జీవు 

నికి తత్త్వజ్ఞానమే సాకెత్సాధనముగాని మరియొకటికాదు-చూచుటకు అనగా 

సరానుభవమునకు జాని, యజ్తానుల వ్యవహారములు సామాన్యముగచె 

యుండి, అత్యంత సూక్షదృష్టికిగాని ధేదము తెలియబడదు. వారిద్దరును 

భాహ్యదృషికి యొక్క రుననే యున్నను _ వేమనయోగి “*ఉప్పుకప్పురంజు 
మ. 

ళు క్క పోలికనుండు, చూడచూడ రుచులు చాల వేరు” అనినట్లు వీరి స్థితులు 

అత్యంత న్నముగయుండును. 

జీవుని జన్లపరంపర కథనము 

సమ స్త జీవులును అనాదికాలమునుండి వారి, వారి మోక్షప్రాప్తి 

పంతమూ యీ అవిద్యాసంసారచకమున వారివారి జన్మవాసనలను బ ట్రై 

(పారబ్నకర ఫలానుసారమున, నానాయోనులయందును జని ౦చుచూ జనన 

మరణ [ప్రవాహమున | భమణము చేయుచుందురు. ఇట్ల వులలో అనేక 

జన. పుణ్య విశేషపరిపాకమువలన ఆత జ్ఞానమును పొంద (పయత్నించూ 

_వుడే ముముకువు. మోక్షము సుఖస్వరూపము గనుకను సాధారణముగ 



జీవుని జన్మపరంపర కథనము 7 

ఆందరు క్ కోరునదియు సుఖమేగనుకను సర్వులనూ ముముక్షు వులే వ్యవహ 

ఆంచవచ్చును. కాని వీరు కోరునదంతయూ విషయానుభవసుఖముగానె 

యున్నది. ఇది వా స్తవసుఖము కాదు. గాన యిచట మనకు విషయుడె న 
యు ముకువు అట్టి విషయసుఖేచ్చాపరుడుగాక, నిర్విషయ సుఖసంపాదనమందు 

త -వేచ్చగలిగినవాడై. సాధనచతుష్టసంప త్రియు కముగ్గ గుర్వీశ్వరానుుగహ 

బు లను సంపాదించుకొని శాస్త్రీయ విధమున తన సత్య స్వరూపజ్తానానుభవము 

అను చేయుచుండునటి ముముక్షు జిజ్ఞాసువు. ఇట్టివాడు ప్రీతి నిశ్చయ 

కత్రా ర్వక మైన దరోక్షజ్ఞానము కలవాడుగానుండును. కావున యిట్టివాడు కొంత 

కు వేకవంకుడై , పూర్తిజ్ఞానఫలమును అనుభవింపజాలనివాడై. యుండును. 

కనుక లోకాసుభవములు యితని జ్ఞానాభ్యాసమునకు ఆటంకములుగనుండి 

య ౭ఖభాదులను కలిగించుచుండును. ఇట్టి జిజ్ఞాసువులకు కూడ ఆ శూల 

కు దణము మొదలగుసవి బహుసంతాపకరమగుచున్న ది. అందుకుగాను జీవు 

డై_న తనకు అనాదిగా కలుగుచున్న జన. పరంపరలు, అట్టి జన్మలలో 

తన యనుభవములను వివేచనచేసి తెలిసికొనిన యెడల తనకు యిప్పుడు 

కలుగుచున్న యీ దెహా ధ్యాసము, యిప్పుడు తనకు కల్పితమైన యా ఆ య 

సం బంధముల మృష్మాపాయత, బాగుగ గోచరించును. అందువలన తన 

జాన సాధనాభ్యాసములు అధికచి త్త విశ్రాంతి, న్టైర్యములతో నడచి మోక్ష 

సాధనము కాగలదు. ఎంతటి మహనసీయులకై ననూ దృుశ్యానుభవములు, 

ల తీయములై. తన సత్య స్వరూసజ్ఞానమును మరుగుపరచును. ఇట్టి నిరోధములు 

తగుటకై ముముకువునకున్నూ -దృశ్యసంసార దుఃథఖోపశనునము కలిగిం? 

తుకు సాధారణ మానవులకు కూడ యీ వివేచన-సంసార రోగికి రసాయనము 

వంటిదిగా యుపకరించును. కాని మానవునకు జని ౦చగనే తన పూర్వజన 

ముల జ్ఞానము విస్మరణ మగుచున్నది. కాన జీవుడు యే జన్మమున కా జన్మాను 

ఇవ వములే (పధానముగ జేసుకొని, సత్యమని నమ్మి, సంసార దుఃఖముల 

ననుభవించుచున్నాడు. ఇందుకుగాను (తికాలవేత్తలైన బుషిపుంగవులు 
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కొందరు కారుణ్యబుద్దితో జీవుల తరణోపాయమునకుగాను జ్ఞానబోధార్హమై 
స ఎతిపారాణిక (గంథములయందు కొందరు వులయొక్క. జన పరంపరలను 

వారికి జ్ఞానోపదేశసాధనముగ  తెలిపియుండిరి. అట్టివి యోగవాశిష్టమను 
మోకోపాయ[గంథమున పెక్కు యువాథా కాన నములందు తెల్పియున్నారు. కాన 

వానితో ఒకటి, రెంటిని యిచట (గహించి తెలుసుకొందము. 

పుణ్యపావనుల కథ :_పూర౭కాలంబున నొక తపోనిధియైన బుషి 
పుంగవునికి పుణు డనియు, పావనుడనియు., యిరువ రు పుుతరత్నము లుండిరి. 

వారితో జ్యేఘ్టండును గుణాధికుండునుయగు పుణ్యుండనువాడు జ్ఞానవంతు 

డాయెను పావనుండను రెండవవాడు సగము జానమునొంది మూఢత్వమును 

దొటినవాడును, (బహ పదంబును పొంద వనివాడువై యుండెను. ఆ మునీశ్వ 

రుండు నా యిరువురు పుతులతోగూడి నొక గిర్మిపాంతమున నివశించు 

చుం డెను. ఇట్లు బహుకాలము గడువగా తర్మిడియైన నా బుషిపుంగవుండు 

కాలధర్మముచే (బహ పదంబు నొందిన వాడాయెను. అట్లు తండ్రియైన 

నా మునీశ్వరుండు గతించగా చ్వేషుడెన పుణ్యుండనువాడు  యథావిధిని 
తండికి కర్మలు గావించెను కాని రెండవ కుమారు రుడై న పావనుడు పితృ 

మరణ వియోగమును సహించలేక బహుదుఃభా(కా ంతుడె _ -భరించ శక్యము 

కాని చింతతో కృశించుచుం డెను. అప్పుడు అన్నయు, ధర లుండునునై న 

పుణ్యుండు తము నివద్దకు జని యిట్లు పలుక దొడగెిను. అటి కథనము, 
నా క 

లు 

మాటలలో వాయుటకంది వా:కి వాక్కున తెలుపుట _శేష్టముగాన 

యిచట అటి శోకములను తాత్పర్యారముతో నుదహరించుచున్నవాడ. 
చు 

కిం అట, అర 5 న్న 2 శో కిం పుత దృఢతాం ళొకం ౦ నయస్యాాంధి కిక కారణం, 

పితాతవ ఘనో(పా జ గతః(పజావతాం వరః. 
కః ఆః 

శ్లో॥ స్వామేవ పరమామాత్మపదవీం మోక్షనామికాం, 
స్వభావమభి సంపన్నే కిం పితర౭నుకోచసి కాం అ 
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తా॥ తము డౌ | అజ్ఞాన మూలంబగు ళోకంబు నేల జెందుచున్నాడవు. జాన 

వంతులలో (శేమడగు స్రీ రంది మోక్షంబను తనదు పదవిని జెందిన వాడా 

యును. స్వస్వరూపంబును వొ దిన తండి విషయమున నేల చింతించెదవు. 

వ ఒం అ 
శో మాతా పితృసహాసాణి సమ తాని నుత, 
na) 

es పుుత బాంధవ బృందాని జంతో 

కో శోచసనీయా యది స్నేహానా తా పితృసుతా స్పుత, 
తదు. 

తచ .తా నకోచ్యంతే కిమజ్మసం సహశః. 

తా॥ తము. డా : నీకు తల్లి దండ్రులు అనేక సహస్రసంఖ్యలై నవారు గడచిరి. 

(పాణికి _పతీజన్మంబునను బాంధవజాలంబు ఏర్పడుచుండును. త లైదండ్రులు 
౧౧ 

పుత్రులు మొదలగువారినిగూర్చి _ప్రమష దుఃఖింపవలసినయెడల తొన్లింటి 

జన ంబులయందు గడచిన సహ(ససంఖుళలగు మాతాపి(తాదులనుగూర్చి 

యేల దుః 'ంపవు. 

తా॥ బంధువులు మతులు పుతులు స్న్న హాము ద్వేషము మోహము ఈ రూప 

మగు (ప్రపంచము తనదు పేరుమాతము చేతగే పెరుగుచున్నది. 

తా॥ బంభువుడని భావింపబడిన వాడు బంధువుడగును. పరుడని భావింపబడిన 

వాడు సరుడగును, విషామృత దశవలె నీ స్థితి మనోభావమును బట్టి గలిగి 

నడే యగును. 
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తా మరియు నీవు దశా ర్థ దేశ శంబులయందు వనగజంబవుగాను, తుషారడేశం 

బుల యందు రాజుప్పుతుడవుగాను, పుం(డదేశములయందు వనవాయసమవు 

గాను, హైహయడేశములయందు సామంతుడవుగాను, ,తిగర్తదేశముల 

యందు గర్హభమవుగాను, సాల్వదేశములయందు దేనెటీగవుగాను, సరళ 

వృక్షంబునందు పక్షివిగాను, ఇవియు నింక నితరములగు ననేక యోనుల 

యందు అగేకవేల మారులు ఈ జంబూద్వీపంబున జని, ౦చినాడవు. 

లో ఆగనంతాః పితరో యాంతి యాంత్యనంతాశ్చ మాతరః, 

ఇహ సంసారిణాం పుంసాం వనే పాదప పర్టవత్. 

తా॥ ఈ జగంబున సంనారనిష్టులగు పురుషులకు, వనమందలి వృక్షంబులకు 

ఆకులు (వాలిపోయినట్లు అనేకులగు తండులును అనెకులగు తల్లులును పోవు 

చున్నారు. 
(ae 

శో! భావాభావ వినిరు కం జరామర ణవరితం, 
a2) అవే Fin] 

సంస రాతా న మవ్య గో మా విమాఢమతిర్భవ. 

తా తము డా ! నీవు భావాభావములును జరామరణంబులును లేనట్టి యాత ను 

ఎకా(గచి త్తుడవై స రింపుము. మూఢబుద్దివి కాకుము. 

శ్ 

FA ఎవం (పబోధిత సే సేన తదా పుణ్యేన పావనః, 

 శుటోధ నమాప (పాకాశ రిం (ప్రభాత ఇవ భూతలమ్. 

తా! ఆ పుణ్యునిచత నిట్లు బోధింపబడినవాడై. పావనుండు (పభాత కాలము 

నందు భూతలము (ప వకాశము నొందినట్లు జ్ఞానమును పొందినవాడాయెను. 

ఇదిగాకను యో, వాశష్టమునన యీ జగము మాయికమను నిశ్చ 

యము దృఢపడుటకై _ రామచంద్రమూర్తికి వశిష్ట భగవానులు 'లోపాఖ్యా 
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(భ్రమరీ విద్యాధరవరాంగనా. 

తా॥ దేవీ! పూర్ణము ఒకానొక సంసారమండలమునందు గంధర్వలోకమను 

నిగా ఉంటిని. 
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తా॥ అనంతరము చిరిబిల్యవృక్షములు నిమ. చెట్లు కడిమెచెట్లుగల వనము 

నందు వసించుచు ఆకులను వస్త్రముగా ధరించుచు శబరాంగనను (కిరాత 

స్త్రీని గా జని. ంచియుంటిని. 

శో విహంగ్యా వై రివిన్యస్త వాగురా విపినావనౌ, 

కేశేన మహతా చ్చిన్నా అధమా వాసనా ఇవ. 
ని. 

తా॥ అనంతరము అరణ్య [పదేశమునందు ఒక పక్షినైై జనీ చీ యుండగా 

ఒక యెరుకువాడు నన్నువలతో పశ్హైను. అంతట గొప్ప కష్టముతో అధమ 
వాసనను ఛేదించునట్లు ఆవలను ఛేదించితిని, 

శో, క్ర రికాకోడళశయా -సు విశ్రాంత మళినా సహా, 
ag) £9 ' 

పద కుట లకోశేషు భు క్షకింజల్క_యా రహః. 

తా॥ అనంతరము ఆడుతుమె దనై జని ౦చి తామర మొగ్గలయందగు కింజ 

ల్క-ముల దినుచు తమి గ ధైయొక్క- నడిభాగములను శయ్యలయందు మగ 

తుమె దతో గూడి ఏకాంతముగా వి శమించియుంటిని. 

శో తతో౬ ప్రీఫల దాతశాణాం కర ణాం పరిపాకతః, 

రాజాఒహమభవం (శ్రీమాన్ సురాషేసు సమాశ-తమ్. 

తా॥ అనంతరము పుం_స్త్వఫలమును ఈయజాలునట్టి కరి లయొక్క_ పరిపాక 

ముచే సురాష్ట- దెశములయందు సంపద్యు క్తుడనగు రాజునై జని ౦చి అందు 

నూరు సంవత్సరములు రాజ్యము చేయుచుంటిని. 

శో శాల :దళలోలానా మాందోళన దర్శిదతాం, 

మశకస్య మయాలోక్య చీనం మశకయా స్థితమ్. 

తౌ॥ బూరుగుచెట్టుయొక్క ఆకు (వేలాడుచుండగా దానియందు ఉండి ఉయ్యల 

లూగుచున్న అనేకములగు దోమలలో ఒక దోమ ఉయ్యల ఊగుటకు అవ 
కాశములేక ఊరకుండుటను జూచుచు దై న్యముతో నేనొక యాడుదోమనుగా 
ఉండితిని. 

19] 
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తా॥ అనేక విధములగు దుఃఖశతములతో గూడినట్టయు, అనేక విధములగు 

సంకటములతో గూడినట్టియు యోనులయందు ; సంసారమను అతి దీర్భ మగు 

నది యొక దలించుచున్న (పవాహముచేత వారింప దరము గాని గాలిచే ఓడ 

అనేక (ప్రదేశముల కేగినట్లు నేను (భమించితిని. 

(సభావముచే తెలుసుకొనినడై యిట్లు (భాంతిపడితినని ల సరస్వ =దేవికి తెలి 
జ్య 

“పను. కాన యీ ఉవాజా?న నిరూ పజలను బ బట్ట విద్వాంసుడు తనకు యిప్పుడు న 
మి 

కలుగుచున్న యీ జన్మానుభవములు యొట్టివై యుం వచ్చునో యూహించ 

వచ్చును. ఇట్లు స్వశరీర చృశ్యానుభ భవముల మిథ్యాత్వము (గహించి నిశ్చ 
Mm ౫ చు 

యమును పొందిన అటి నిశృ్సయమ తన సత్యస్వరూపజ్జానమునకు సాధనమై 

ముముకువైన ఆన యీహలోకానుభవములను దుఃఖరహితముగను లొ 

మాత్రముగను యనుభవింప సమర్గ్జుడగును. కనుక జీవుని యీ జన్మ పరం య 

పరా కథనజానము తన అవివేకమును పోగొట్టి యిహాపరలోక సుఖములు 

జీవ వివకమనగా జీవునికి కలుగవలసిన వివేకము. ఈ ఏవివేకమును 
™* 

వ గొ Pm 

నళ్వాకత యెమి యనిన, జీవుడు యిప్పుడు పొందు 

చున్న దృశః గంసారదుఃఖరాహితకమునకుగాను కోరునటిి నేను దుః ని 
PIS 

ఆ 



Pal 

ఎహా విద్యానుసనాన దర్పణం 
గధ (థు 

దార్థము-బహ.. ఈ (బహ యే తన యంద న్నముగానున్న మాయా 

(ప్రభావముచే జీవ నానాత్వ(భ్రాంతిని పొందినట్లు, -వానుభవమువల్ల తెలియు 

చున్నది. కాని యిది వాస్తవముకాదు. అయిననూ యీ (భ్రాంతియుత నానా 

జీవులకు దృశ్య సంసారదుఃఖభానుభవములను యీ మాయాళ క్రియే అనాదిగా 

కల్పించుచూ, (పపంచానుభవముల నిచ్చుచున్నది. ఈ [పపంచము (భాంతి 

కల్పితముగాని మరేమియునూ కాదు. ఈ జీవుడునూ యిట్టివాడే. కాన 

యీ దృశ్యమంతయు కల్పిత(పపంచమే. కేవల అనాది జీవభ్రాంతి కల్పి 

తము. ఈ సమ స్తభ్రాంతియునూ ఒక్క త _త్త్వజ్ఞానము వల్లనే నశించును 

గాని వేరు మార్గములేదు, త త్త్వజ్ఞానమనగా సత్యవస్తు యథార్భజ్ఞానము.దీనికి 

గాను మనలకు (భ్రాంతిని కలుగజేయుచున్న యీ మాయాళ క్రిని గురించి 

కొంత విచారణ మావశ్యకము. మాయ, అనగా యథార్హమున లేని వస్తువును 
యున్నట్లుగా కనపరచుట. ఈ మాయాశక్తి అఘటనఘటనా సామర్థ్యములు 

గలది. ఈ మాయాశ క్రిచేయు కార్యములను గురించి యిది యెందుల కిటుల 

నున్నదని అనుటకు వీలు-దు. ఉన్నదని చెప్పుటకునూ, లేదని చెప్పుబకునూ 

కూడ వీలుకాదు ఈ (ప్రపంచము యిట్టిదే. లేదని చెప్పుదమా కనబడుచూ 

జీవులచే అనుభవింపబడుచున్నది. ఉన్నదియని చెప్పుదమా కనబడుటయేగాని 

వాస్తవికతగా లేదు. ఇందులకుగానే శాస్త్రము యీ మాయా కార్యమును 

గురించి (ప్రపంచము) అనిర్వాచనియమని తెలుపుచున్నది. అనగా ఎట్లు చెప్పు 

టకునూ వీలుకానిది. 

ఇట్లి మాయాళ క్రిచే వుడు అనాది (భ్రాంతియుతుడై , పరిచ్చిన్న 
రు 2 J లా 

er (క్రాంతినిజింది యాదుళశణమందు అ ఫ్రశ్రి డె, యీ పరిచ్చిన్న ఉపాధులే తాను 

ణఅ్యవాపకర లబ సుఖదుఃఖములను 

ర్చ ఉష దృ ళ్ళొర్నాలా రా! ద ఇమ Nes న స Yn ప సారా బర య నష 0 స్త వస్టీతిని బచడారించి ఏ రరిగిస యెసల యిలు లి 5 ల రి తాబముభఎనదు$ఖ 

ములను పొందవవసరము లెదు. ఎటన యీ దృుూశ?, పరిచిరు, న న్న, 
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విచిత్రానుభవములన్నియూ మాయా కల్పితములనిన్నీ, జీవునికి తన వాన్తవ 
స్వరూపము అద్వి య, అఖండ, నిర్వికార, అసంగ, పరిపూ న స్వరూపమని 

యింత వరకూ మనము చేసిన నిరూపణ, విచారములను బట్టిన్నీ , అనుభవ 

వివేచనలను బట్టియు గూడ నిశ్చయించి యుంటిమి. ఇది గాకనూ జీవుడు 
తన వివేకముచే తనకు కలుగుచున్న సమస్త దృశ్యానుభవపదార్థములయొక్క- 

షడ్భావ వికారాదులచేతనూ, వీనయొక్క. దేశకాలవస్తుపరిచ్చిన్నత్వముల 

బట్టిన్నీ యీ స్వశరీర సర్వచృ్చుశ్యము అనిత్యమని, దృశ్యమిథ్యాత్వమును 

దృఢముగా (గ్రహించి నిశృయమును వి పొందవచ్చును. వునికి తన అనుభవ 

వివేచనలను బట్టిన్నీ మనము యింతవరకునూ చేసిన శాస్త్రవిచారణను బట్టిన్నీ 
కూడ తాను, నేను అనుకొను ఒక్క అహంపదార్థము తప్ప తనకు తన అవ 

స్థాత్రయమందున, కాల్యతయమందునను కూడ అబాధితముగా కనబడుచూ 
స్పురించుచున్నదిగాని మరివేరొండు పదార్ధ మేదియునూ కనబడుటలేదు. 
బాగుగ విచారించి చూచిన పరమార్ద సత్యత్వ లక్షణము యీ అహం అను 

ఒక్క పదార్టమునకే వ ర్రంచుచున్నది. ఇది ఒక్కటియే వాస్తవముగా కన 

బడుచున్నది కాని యిట్టి తన పరమార్థ లక్షణములను తనయందు గుర్తించ 

లేక వుడు మాయావృతుడై పరిచ్చిన్నత్వ దుః 'త్వములను తనయందు 

అజ్ఞానముచే పొందుచున్నాడు గాని యిట్టి నానా” వానుభవములన్ని యూ 

వా _స్తవములు కావు. (థ్రమయుతులై న యిట్టే జీవులను ఉద్ధరించుటక (శతి 

మాత “ఏక మేవాఒద్వి -యం|బహ ”, నేహ నానా స్తికించన”' యని అన్వయ 

వ్యతిరేకములతో తెలుపుచూ యీ అహం అను పదార్థము బహ యే. “అహం 
బహా సి ” “తత్త్వమసి” అను మాహావాక్యములతో టోధించుచున్నది. 
దీనిని తెలిసికొను మార్గము జీవునికి తెలుపుటకు గాను “*అథాతో (బ్రహ 
జిజ్ఞాసా” “తద్విజిజ్ఞాసస్వ” అని వాక్యములు జిజ్ఞాసువుని విధించుచున్న వి. 

ఇందుకుగాను వివేకముగల (ప్రతి -వుడును యీ తన వా స్తవస్వరూపమైన 

(బహ స్వరూపమును గుర్తించి, విచారణచేసి, యథార్థమును నిశ్చయముగ 

లుసుకొనుట జీవుని నిత్యనిరతిశయ సుఖమునకు యావళ్యకమైయున్నది. 



9 wa నాం లం ee ఒర న 
న (బహ. విడ కినుసన్దా న దర్భణం 

సామాన్యముగ వివేకియగు మానవుడు తన స్టూ ాలళ రము. తన మనోబుద్ధి 

- చిత్త అహంకారములకు "హేతువగుచున్న అంతఃకరణము లేక సూక్ష్యశళ ' 

రము, తన ఆత యు యీ మూడునూ MO తలచును. కాని యివి 

యెట్లున్నవి శి ఎట్లు తనకు దృుశ్యానుభవములను కలిగించుచున్నవి ? వీటి 

సంబంధ మెట్టది ? వీటి యా థార్డ మెమియని విచారించక, కేవల విషయాసర్ర 

(పవృత్తు త్తుడై జీవితకాలమును గడపుచు యీ వుడు తన పరమా ర్థస్థితి 

తెలుసుకొనుటలేదు. ఇందుచే జన్మ పరంపరావృతుడై దుఃఖక్తే శములను 

పొందుచున్నాడు. సయిన తెలిపినట్లు మానవుడు తనకు స్థూల, సూక్ష్మదేహ 

ములు, ఆత యు వున్నవని తలచుచున్న నూ, యో స్టూలదేహమే అహం, 

నేను అనుకొనువారు కొందరునూ, అంతఃకరణమునే నేను.అహం అనుకొను 

వారు కొందరునూ, ఆతా ౦తఃకరణములను విభా గించి గుర్తించ 

లేక ఆ రెంటినీ చేర్చి అహం-నేను అనుకొనువారు మరి కొందరునూ మానవు 

లలో కనబడుచు ఏన్నారు. కౌన యీ మూడింటికిగల సంబంధమెట్టిదిః దీని స్వభావ 

'మెట్టిది ? యని తెలిసికొనుటకు మన యనుభవముల వివేచనచేసి చూచిన 

యీ మూడింటి యథార్గమును మనకే తెలియగలదు. (పతివారును నా దేహము, 

నా అంత కరణము (అనగా సూక్ష శరీరము) అని యేదో యొక సందర్భమున 

స్మరించుచుండుట అందరి యనుభవములో నున్నదె. ఇది అందరకునూ తెలి 

సిన విషయమే. మానవుడిట్టనుకొనునప్పుడు తనది అని యనుకొనుట యొక 

కర్త యున్నప్పుడు గదా నాది యనుకొనుటకు సంభవము. దేనికై నను కర్త 

లేనిచో నాది యనుకొనుట సంభవింపదు. ఇట్టి తరి యీనేను అనుకొను కర్త 

యెవరు అని విమర్శించిన ఐ వాస్తవమైన కర్త యెవరును యిట నుకొనుటకు 

కనబడుబలేదు. ఈ స్టూల దేహము, అంతఃకరణము, ఆత యను మూడిం 

టిలో యీ స్టూల దేహము, అంత ఃకరణములు రెంటినీ గదా నావి యని మాన 

వుడు తలచుచున న్నాడు. కౌని యిట్లు తలచునది యెవరు అనునది మనము 

గట్టిగా విచారించి శెలుసుకొనుటలేదు. పరి శేషన్యాయమునుబట్టి చూచిన అట్టి 

వాడు ఆత యేగదా కావలయును. మానవుడు స రించుచున్న యీ ముగ్గురిలో 
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యిద్దరిని అ మానించువాడు మూడవవాడేగదా కావలయును. ఇచట పరి శేష 

న్యాయమునుబట్టి చూచిన అట్టి మూడవవాడు ఆత యే యగుచున్నాడు గాని 

మరవ్యరునూ కనబడుటలేదు. కాని వా_స్తవమున ఆత లక్షణములను బట్టి 

చూచిన యా ఆత నిరవయవి, నిషి!యుడు, నిర్వికారుడు, అసంగుడు గాన 

ఆయనకు యివి నావి యనుకొను క _ర్హృత్వాదులుండుటకు వీలులేదు ఇదిగాక 

యీ స్థూల సూక్ష్మ్మశరీరములను. -సుకొని చూతుమా యివి రెండునూ అనాత 

పదార్ధములు కల్పితములే గనుక జడములు. వీటికి స్వభావసిద్ధముగ జ్ఞాన శక్తి 

లేదు. కాన వీటికి కర్పుత్వాద్య మానములు సహజముగా యుండుటకు వీలు 

లేదు. ఆత యన్ననో జ్ఞానస్వరూపుడు, పరిపూర్ణుడు, స్వ్యప్రకాశుడు. కాని 

పయిన తెల్సిన యటుల యిట్టి నిత్యపరిపూర్ణ స్వరూపుడగు ఆత యే నానాజీవ 

(భాంతి కల్పితుడై , అంతఃకరణ ధర ములగు పరిచ్చిన్నత్వ, దుః 'త్వ, 

జడత్వములతో తాదా త్మ్యాధ్యాసమును పొందినవానివలతె అగుపడుచూ యీ అంతః 

కరణ ధర ములను తనవి అని అంతఃకరణోపాధితో యన్యోన్యాధ్యాసమును 

పొందుచున్నాడు ఇదియే జీవభ్రాంతికి ఘట్టము. ఇందుచేతనే (పతి మానవు 

డునూ ఆత్మాంతః కరణముల ధర్మవై లక్షణ్యములను బాగుగ గుర్తించలేక 

యీ అంతఃకరణమే ఆత్మయని (భాంతిచే పొరబడుచున్నాడు. ఇందువలననే 

పండితులు గూడ యిచట భ్రాంతి చెందుచున్నారు. ఇట్టి భాంతిసి విడగొట్టి 

యో స్టూలోపాధ్యంత ఃక రణములు రెండునూ అహం౦-నేను అనుమాట 

కర్ణము కాదనిన్నీ, తాను కేవల జ్ఞానస్వరూపుడగు ఆత యేయని (గ్రహించు 

టయే జీవవివేక మనబడును. కాని యితర పాండిత్యములు -వ వివేకము 

కాజాలదు ఈ నేను అను అహం(పత్యయమునకు సాకి, (ప్రత్యగాత., పర 

మాత్మ, [బహ్మయను పర్యాయపదములచే తెలియబడు ఆత యే నేను అని 

తెలుసుకొనిన జీవుడు కాలక్రమమున తన క _ర్హ్భృత్వాదులు నశించి జీవన్ము క్తి 

సుఖమునుపొంది తన (పారబ్దాంతమందు ము కీని బడయును. అయిననూ 

మన జ్ఞాన దారుఢ్యముకొరకు యీ స్థూల సూక్ష. శరీరముల క ర్హృత్వాది 

ధర ములెట్టివో విచారింతము. 



(బహ. విదాః।నుసనాన దర్పణం 
రి థి 

ఇప్పుడు మన మనుభవించుచున్న కరచరణాది విశిష్ట యీ స్తూల 

దేహము యొట్టిదనిన (ప్రతి జీవియొక్క అంతఃకరణము అనగా సూక్ష దేహము 

తన (వారబ్బక ర్మఫలానుభవముకుగాను ఆర్జించినయొక యుపొధి. 

ఈ యుపాధియే స్టూలశరీరము. ఈ స్థూల శరీరము సూక్షో పాధియైన అంతః 

కరణ వోపాధి ఆర్జితమెయున్నది. ఈ స్టూలోపాధి యాజమాన్యమంతయూ 

సూక్షోపాధియమైన అంతఃకరణమున దై యున్నది. ఈ అంతఃకరణ వోపాధి 
తన అనాది అవిద్యాకామకర్మ ఫలములనుబట్టి ఉచ్చనీచోపాధులతో సుఖదుఃఖ 

ములను యే జన కాజన్మలో యనుభవించుచూ ఆ జనా ౦తమందుతన (ప్రారబ్ద 

ఫలానుభవము  రినవెంటనే యీ దేహమను స్టూలోపాధిని, దాని ద్వారా 

స_కతా మానములతో తాను సంపాదించిన పుత్ర, మిత్ర, కళత్ర, కేశ, 
ధన, ధాన్యాదులను ఆ దేహోపాధితో సహితముగ దహన సంస్కారములకు 

యుపయోగించిన ఘటము లాగున అచటనే పారవై చి దానియందు నిర 

మానముగలది యగుచు మరయొక యుపాధిని తన వుత్తర (ప్రారబ్బకర్మఫలాను 

భవములకుగాను యీ సూకో పాధి స్వీకరించుచుండును. ఇట్లు స్వీకరించు 
నపుడు తాను స్వీకరించు స్టూలోపాధులందు వస్వరూపమున యీదేహోపాధి 
తాదాత్మ్యమును పొందుచూ ఆయుపాధి తానుగనే (ప్రారబ్దాంతము వరకు 

యీ తన స్టూలోపాధిని చేహతాదాత్మ్యముతో బంధించియుంచి తన కర. ఫలాను 

భవములను యీస్టూలోపాధియను 'దేహముల ద్వారా పొందుచుండును. 

ఇందుకుగా నే (పారబ్రానుభవములు బ 'యమగుచున్నవి. ఈ అంతఃకరణ మను 

సూక్ష శరీరి తన మోక్షప్రాప్తి పర్యంతము యిట్టి వివిధోపాధిగహణము 
లతో చర్వితచర్వణముగ భమణము చేయుచుండును. ఇట్లు చేయుటలో 
యే జన్మ కాజన యందు తన స్థూల దేహముద్వారా స_క్రతా మానములతో 

కర ల నాచరించుచూ పుణ పాపఫలములను తన క_ర్భృత్వాదికముగ పొందు 

చుండును. ఇదియే జీవుని అనాది అవిద్యామహిమ. ఈ మహిమయను అవి 

ద యే - వునకు సంసారదుఃఖమును కలిగించుచున్న ది. - వుడు తాను నేను ఆత 

స్వరూపుడనని తెలుసుకున్ననూ యీ జ్ఞానముతోడ పారబ్ధానుభవము విధిగా 



కనబడుచున్నది. వా_స్తవమున పరమార్జజ్ఞానము కలిగిన జీవునినై ననూ 

యీ యుపాధి, దాని ధర్మములు జీవుని [పా బ్లక ర ఫలానుభవాంతము వరకు 

వదలదు. జ్ఞానియైన వానిని గూడ యీ యుపాధి ధర్మములు తేలికగా విడిచి 
పెట్టపు. కాని అట్టివారు, వారి (ప్రారజ్ఞాంతమందు స్టూలోపాధి విలయమై 
స్వరూపజ్ఞాన లాభమును పొందుదురు. ఇది స్తూలోపాధి చరిత. ఇంక 
యీ అంత కరణము అయిన సూక్ష్మోపాధి ధర ముల విచారింతము. 

ఈ సూక్షశరీరి స్థూలశరీరము లాగున తేలికగా ఒకజన తో వదలి 
వెళ్తువాడు కాడు. వునికి కలుగుచున్న క_ర్తుత్వా మానములు, సుఖదుఃకౌాను 

భవములూ అన్నియూ వాస్తవముగా యీ అంతఃకరణ ధర ములే యైననూ 
తన క_ర్భృత్వాది ధర ములతో ఆతను (థాంతీయుతునిగా చేసుకొని ఆత 

ప్రకాశముతో తన కర ఫలానుభవములను చేయుచుండును. ఇందులకుగాను 
వుడు తన వివేకముతో తన వా_స్తవస్వరూపమైన ఆత ధర్నములను మా(త్రము 

(గ్రహించి తాను వాన్తవమున ఆత స్వరూపుడై న క_ర్త్వత్వాది రహితుడు గనుక 

యీ క_ర్హృత్వాద్య మానములు, విషయసుఖదుఃఖములు తనకు సంబంధించి 

నవి కావని తెలుసుకొనిన యెడల అట్టి - వుడు తన యనుభవములను, కర 

లను క_ర్హృత్వాద్యభిమాన రహితుడై యాచరించుచుండును. క _ర్భృత్వాదులు 

నశించగనే యీ.సూక్షో పాధి కయమొందును. జీవుని భాంతిచెత పరిచ్చిన్న 

(గహణత్వములను పొందుటచె యీ కర్ఫృత్వాదులు కలిగినవి. వాటి కర 
ఫలానుభవము కొరకు జీవునకు యీ సూక్షో పాధి కల్పితమైనది. కల్పిత 
మైన యుపాధి గనుకనే జీవునికి తన వాస్తవ స్వరూపజ్ఞానము కలుగగనే 
యా అంతఃకరణము అధిష్టానమునం దు లయ మె పోవును. అయిననూ 

యీ అంతఃకరణోపాధి క_ర్హృత్వాదిధర. ము లెట్టివని, మనము వివేచన చేసి 
తెలిసికొనిన యెడల యీ అంతఃకరణ క_ర్హృత్వాది ధర ములుకూడ కల్పిత 

ములని మనకే స్పష్టపడును. 

ఎట్ట న యీ అంత ;కరణమను సూక్షో పాది స్ట్లూలోపాధి లాగున (పతి 

జన్నాంతమునందు తన శరీరమును వదలక తాను ఆయాజన లలో అ 'మానా 



గి (బహ విడ్యానుసన్జాన దర్పణం 

శ్ వివాప సకర్మఫలాను భనములకుగాను అనేక 
PY) 

ంచ*నీచోపాధులతో జన్సులపి 

దక్జిభిమ మానములతో కర్మల నాచరించుచూ ఆ కర్మఫలములను జన్మపరంపరత్రో 

ఆనుభవించుచుండును. అట్లనుభవించుటలో యే జన్య కాజన లో ఒక స్టూలో 

పాధిని సంపాదించి దాని ద్వారా పుత్రమిత్ర కళత్ర కేతగృహా ధనధాన్యా 

దులను సంపొదించుచూ ఆ యువాధి ప్రారబ్ద రుక్ ర్మఫలానుభవాంతమున 

యెటు ట్లున్నదట్లు విడచుచూ యీ స్టూల్ కోపాధిని వదలి “నిద్దాకిణ్యముగా వెళ్లను. 

ఇట్లు (ప్రతి జన్మయందున నాది, నాది యను అ మానముతో సంపాదించుచూ_ 
క రృుత్వాద్యభిమా నను ములతో (ప్రారబ్దకర్మఫలము ననుభవించుచూ పూర్వవాసనా 

సంస్కారములను బట్టి కర లాచరించుచూ వాటి సుఖదుఃఖఫలములనుభవించు 

చుండుటదికు ఆ కర ఫలానుభవములకు తగిన యుపాధులను మరల మరల 

(గహించుచూ జన్మపరంపరలు పొందుచుండును. ఈ అంతఃకరణోపాది 

తవుడు యాతాపరుడు వంటివాడు. ఈ స్టూలోపాధులన్ని యూ యీ అంతః 

కరణోపాది జీవునకు యా(కునకు మార్గమధ్యమం దుండు ధర శాలల యుప 

యోగము వంటివే. జీవునికి యా జన పరంపరలోని సంబంధములు, సంపా 

గూడ యిట్లివే యగుచున్నవి. కాని యేమియున్నూ నిత. 
లు శ లా 

ములు కావు. అయిననూ యీ కల్పితాంతఃకరణము తన కర ఫలానుభవము 

లకుగాను వివిభజన అలో వివిధ యుపాధులద్వారా క _ర్హృత్వాద్య ₹భిమానములతో వి అల్ 

తన అనుభవములను చేయుచుండును. ఈ జీవానుభవములన్నియూ యాతీ 

ధ్య ధర్మశాలలవంటివై వీటి యుపసయోగము తాను వించి 

యున్నంత కాలము నిరభిమానముగా వాడుకొనదగినవేగాని అంతకన్న వేరు 

కాదు.అయిననూ జీవుడు వ్యామోహితు డై తన క_ర్తవ్రత్వాద మానములను 

వృధాగా పొందుట మూలమున తాను విధిగా ప్రారబ్ఞానుసారము అనుభవించ 

వలసిన అనుభవములు, చేయు కరిలు, కర ఫలదాయక కములై జీవుని మరల 

మరల బంధించుచున్నవి. కాన వివేకియైన జీవుడు తన యావత్తు కర ఫలాను 

భవములను స క్రతాభిమాన రహితుడై తన ప్రారబ్దకర వల ప్రాపమున 



జీనవి వేకము 7 

అని విచారించిన యెడల, వివేకులకు తాను యీ దృశ్యానుభవములతో పొందు 

చున్న దుఃఖే శములు, స_కతా మానములు, రాగ ద్వేషాదులు (భాంతి 

మాఆతమే ననియు అయినను (ప్రారబ్ణానుసార దేహ "వయా(త తప్పదు 

గనుక పుణ్యకే(త్రమునకు పోవుయా _.కుడు మార్గమధ్య వసతి గృహములను 
తానున్నంతకాలము నిరభిమానముతో శు భపరచుకొని జా[గతలను చేసుకొని 

ఉదిగి పయినుకామునకు వెన్లనపుడు యెట్లు నిర మానియై సక్షతారాహిత్య 

ముగ వదలి వెళ్లచున్నాడో అట్టి మనోగతినే తాను అనగానేను అనుకొను 

యూ యుపాధితో పొందుచున్న యనుభవములయం దును, చేయుచున్నకర © 

యందును సంపాదించుచున్న కుటుంబ, పత్ర. మిత, కళత్ర, క్షేత్ర, 

గ్రహా, వి తాదులయందును గూడ వుంచవలెనుగాని, యీ దేహమును నేను, 

యో సంపాదనలన్నియు నావి, యను వ్యవస్థారహిత మైన దురహంకార, 

స_క్తతా మాన, ఆవేశములను పొందుట వ్యర్థము, తనకు బంధహేతువుయని 

'తెలుసుకొనుబయే జీవవివేకము. ఇంకను వుడు తన సంసారదుఃఖకారణ 

మును చె న నిరూపించిన యట్లు తెలిసికొని_తన బుద్ధిని సంస్కరించుకొను 

తుచే కాలక్రమమున చి_శ్రముళుద్ది పొం దుచుండును-ఈ చిత్తమనునది రెండు 

కుధములయుండును.-అవి ఏవియన :-- 

శో మనోహిద్వివిధం (పో కం శుధం చాశుదమేవచ । 
య ఎ ధి థి 

అశుదం కామసంపర్కా చ్చుద్దం కామవివరితమ్ ॥ 
ఢా ® జ 

సంక ల్పవికల్పాదులతో గూడినమనసు మలిన చిత్తమగును. కామ 

రహితమైనది నిర లచిత్తమనబడును. రాగద్వేషాదికామ సహితమగు మనసు 
మం ధకారణమున్నూ, నిష్కామమగుమనసు మోకసాధనమున్నూ అగును, 

దినినే 



గి (బహ విద్యానుసన్లాస దర్శణం 
ధి 

శో మన ఎవ మనుషాఃణాం కారణంబంధమోక్షయోః । 

బంధాయవిష సకం ముక కైశనిర్విషయం స్మృతమ్ 11 
అణాలు 

అని విద్యారణ్యులు స్పష్టముగా తెలుపుచున్నారు.కాన వివేకియెన 

ముముక్షువు తన మనసునుండి సర్వకామములన కు (ప యత్న బలముచే పో గొట్టు 

కొనవలయును. ఇచట (పయత్నమనగా నిత్యానిత్య వివేకజ్ఞానముచే విణ-ర 

మననాదులు చేయుట-జీవునకు నతడు వేళ ములు “కలుగుచున్న నూ 

తాను జా(గద్దశలో తను అంతఃకరణ (పెరితుడై విషయ చింతన చేయు 

నప్పుడు కలుగుచున్న వేకాని ని, తన సుషు ప్తికాలములో అంతఃకరణము వి: 

నమై విషయ చింతన తనకు లేని కాలములో తాను సుఖముతప్ప మరియొక పే 

దియునూ, అనుభవించుట లేదుగదా-అందుకుగాను వివేకి, సర్వదా తన విషయ 

చింతనమును, సంకల్పములను త్యజించుటకు |(పయత్నించుచున్న యడల 

చిత్తము (క్రమక్రమమున ఉపశమించుచుండును-అప్పుడు సత్సదార్గము గోచ 

రించుచు, తన మనసు (ప్రశాంత మగుచుండును. ఇట్టి వానికి కలుగు పరమ 

లాభమును గీతలతో :-_ 

శో (పశాంత మన సంహ్యేనం యోగినం సుఖము త్తమం | 

G౩ ష్ తిశాంతరజసం (బహ భూత మ మ కల్మషమ్ || 

అనగా యిటి మహనీయుడు గుణవివరితుడె , పుణ్యపాపరహితుడ 
లు జ Cc 

గుచు శాంత మనస్కు- డై ఆ [బహా నంద సుఖమును పొందునని _ కృష్ణ 

భగవానులే తెలుప్ప్షచునా ఇరు_కాన యిట్లుండుటకు (పయత్నమే - వవివేకము' 

మిథ్యాత్వానుభవ వివెచన 
మన గంథ పొఠకులకొక మనవియేమనిన ఈ (గంథమందచటచట 

స్వశరీరమిథ్యాత్వమును గూడ దృశ -మిథ్యాత్వానుసంధానములలో చేర్చి 



మిథ్యాత్వానుభవ వివేచన 

నాడను. ఇది యెచటనూ లేదే! ఇట్లు చేర్చుట సమంజసమా ? యను శంక 

కొందరకు కలుగవచ్చును. కాని అట్టి శంకరు ఎట్టిఆవకాశము లేదని 
నా శాస్త్రీయ నిరూఢి. ఏలనన అద్వ్వైతసిర్దాంతము ముఖ్యముగా సర్వదృశ్య 
మును మిథ్యయని వునికి తెలుపుచున్నది. మిథ్య యనగా (ఛాంతికల్చి 

తము ఈ సర్వదృుశ్య భాంతి నశించనిదే, వునికి సంసారదుఃఖము నశించి 

తనసత్యస్వరూపమైన మోకేసిద్ది కలుగదని (_ శంకరభగవత్పాదులు స్పష్ట 

ముగా తెలుపుచున్నారు. సర్వదృుశ్యము యనినప్పుడు నేను అని తలచు 
చున్న తన స్టూలసూక్ష శరీరాదులుగూడ సర్వదృశ్యములో చేరినవియే కాని 
కదితరములుకావు. మాసవుని స్వశరీరాదులు గూడ మిథభ్యయై కేవలకల్పిత 
మా(తముగ నున్నవి. అయిననూ మానవులు సాధారణముగ, దృ శ్యమన 
గనె తమకన్న న్నముగ భావించి దృశ్యమును చూచుచుందురు. మాన 
వులు సాధారణముగ తమస్టూలసూక్ష శరీరములు దృశ్యకోటిలోనివై. కల్పిత 

ములనిన్ని, అవి పరమార్ధ వా_స్తవములు కావనిన్నీ గు_ర్హించుటలేదు. కాని 
అవి వావ్రవములనియే తలచి తమ వ్యవహారములను చేయుచున్నారు. ముము 

క్షవునకు స్వ శరీర సర్వదృశ్యమిథ్యాత్వ [గహణనిశ్చయము లత్యావశ్యకము 
కాన ఈ స్వళరీరాదులను దృశ్యకోటిలో చేర్చుటయే న్యాయము. అయిననూ 
యిది నూతన(పకియయని జిజ్ఞాసువులు తలంచకూడదు. ఏలనన శాస్త్రమును 

సమ _స్తపూర్వాచార్యుల బోధలన్ని యునూ గూడ యీ స్వశరీరమిథ్యాత్వమునే 

ముఖ్యముగ చీవుసకు వోధించుచున్నవి. అందులకుగాను ముఖ్యముగ 

స్వ శరీరాదుల మిథ్యాత్వ దారుఢ్యమునకున్నూ, [గహణ సౌలభ్యమునకున్నూ, 
దృశ్యకోటిలో జేర్చి, అనుసంధాన క్రమమును తెలుపుటయైనది. ఇట్టు చేర్చు 

టలో ముముకువునకు విస్పష్టతకలుగును. కాన అనుసన్థానాదులయందు 

చెర్చడమైనది. 

మరియొక చిన్నవిషయమిచట విమర్శింపవలసియున్నది. అది యేది 
యనిన మిథ్యాత్వ(గహణ మనగా శరీరాదులు లేవని యనుకొనుటకాదు. 



(బహ. వీద్యానుసన్హాన దర్పణం 

కాని అవి వాస్తవము కాదని (గ్రహించుట. వా_స్తవముకాని మాత్రమున 

ప్రయోజనకారులు కాకపోవు ఎట్లుగ్రహించిననూ యీ శరీరము లెచటికిని 

హోవ్పనవికావు. శరీరానుభవము (ప్రారబ్దాధ నము. మానవుడు తనశరీరమును 

ఎట్లు (గ్రహించినను అది కర ఫలానుభవమునకుగాను తన ప్రారబ్దాంతము 

వరకును యుండును. కనుక స్వ శరీరమిథ్యాత్వమును మానవుడు నిశ్చయముగా 
(గ్రహించి తన వా_స్తవస్వరూపమును తెలుసుకొనుటచే అర్థ పరమార్థ లాభ 

ములు రెండునూ కలుగును. అనగా యీ స్వశరీర మిథా త్యనిశ్చయ 

జ్ఞానము, మానవుడు తను విధిగా యనుభవింపవలసిన ప్రారబ్ద జకర ఫలానుభవ 

వ్యవ వహారములందుగూడ తన అధికసుఖానుభవములకు నవయోగించుచు, 

కాల[క క వముమున మోకసాధనమగును. ఇంతియేకాని యీ జానము మానవునికి 

తన వ్యవహారానుభవ (ప్రతిబంధమని తలచకూడదు. అట్లుగాక యీ జ్ఞానము 
మానవునికి వ్యవహారానుభవ సౌలభ్యతను, సుఖమును యిచ్చును. కావున 

ముముక్షువులై నవారు యిట్టి స్వశరీర మిథ్యాత్వములను నిసృం శయముగ 

తెలిసికొనుట యావశ్యకము. ముముక్షువు తనయువాధి మిథ్యాత్వమునెప్పుడు 

నిశ్చయముగ (గహించగలుగునో యప్పుడు సర్వోపాధుల దృశ్యమిథ్యా 

త్వమును యిట్టిదియేనని సులభముగా (గహించగలిగి వా _స్తవమై న దృళా-ధి 

ష్టానజ్ఞానము సందును. ఇట్టి జ్ఞానమే కాలక్రమమున తనకు మోక్షసాధన 

మగును. దీనినే శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు :- 

శ్లో ॥ అధిషానే పరిజ్తాతే సచ్చిదానందలక్షణే । 
రా © క 

(బహ వ సకలం విశ్వంభో క్త భో గ్యాదిలక్షణమ్ || 

అని తెలుపుచున్నారు. కనుక సర్వాధిష్టానజ్ఞానము సర్వమి థ్యాత్వ 

/ జ ఆ గదు. సర్వదృశ్యమిఖ్యాత్వజ్ఞానము కలుగగన సర్వా 

ధిష్టానన్వరూనమైన సచ్చిదా నందలక్షణములు కలుగును. ఇటి మహాసీయు 

డెన 

శ్ 

‘st 



అనుభవవివేకము, పురుష పయత్నావశ్యకత 

షానమైన తన _ సత్యస్వరూపమునందె ఈ వ్యవహారములన్నియునూ తన 

(ప్రారబ్దకర ఫలాను సారమున అధ్య _స్త్వమువై. కలుగుచున్నవను జ్ఞానముతో 

తన క_ర్హృత్వ భో కృత్వాదులయందు సదక్తతారహితుడై యథా(ప్రా_స్తమున 

తన తన (పారబ్దమును గడుపుచుండును. ఈ ముముక్షువు తనవ్యవహారాను 

భవములయందు మిథ్యాత్వమును అనగా వాటి అసత్యత్వమును బాగుగ 

(గహించినవాడు కావున అట్టి అనుభవములయందు అధిక స క్రతానుభవములు 

లేనివాడై వాటిచే కలుగు సుఖదుఃఖములను పామరునివలె పొందక, ఛాయా 

మా(తముగ ననుభవించుచూ తన (ప్రారబ్దకర ,లను సక్త్రతారహితముగ, 

యథా(వాప్రమున చేయుచుండును. ఇట్లు తానాచరించు నిర మాన కరలు 

తనకు భావిబంధము గలిగింపజాలపు. కాలక్రమమున తన అభ్యాసపాట 

వములచే, తన సత్యస్వరూపమైన అఖండసచ్చిదానంద స్వరూపమును 

గు_ర్తించగలుగును. ఇదియే వుని పరమము క్తి, మోక్షము అగుచున్నది. 

అనుభవ వివెకము, పురుషప్రయత్నా వశ్నకత 

ఈ (ప్రారబ్దమును గురించి “నాధుక్రంకీయతేకర కల్చకోటి శృతెరపి” 

ఆనిస్నీ “అవశ్యమను భో క్షవ్యంకృతం కర శుభా శుభం” అనిన్నీ శాస్త్ర 

వచనములు తెలుపుచున్నవి, గాన జన్మించిన [పతిమానవునకున్నూ పామర 

పండితులకు గూడ (వారబ్బకర ఫలానుభవము తప్పుటలేదు. లోకమందు కొంద 

రకు, (పారబ్బము చొప్పున అనుభవము కలుగుచుండ పురుషకారమావళ్య 

కమా? (ప్రారబ్దములో ఉన్నది జరుగును. లేనిది జరుగదు అని కొంతమంది 

(ప్రారబ్ధ శబ్దము నన్వయించుకొని సంశయచిత్తులగుచున్నారు. ఇందు నిజా 

నిజములు (గహించుట యావశ్యకముగదా ? 

ఈ (పారబ్బమనగా జీవుని సంచితకర లో కొంతభాగము కాలపరి 

పాకముచే వర్తమానజన్మమందు అనుభవించుటకు గాను విభాగము అయిన 



కర్మ. దీని స్వరూపము ఎట్టిదనిన అంబులపొదిలోనుంచి -సి ధనస్సునందు 

ఎక్కుపెట్టి విడువబడిన బాణమువంటిది. ధనస్సునుంచి విడువబడిన 

బాణా(గము దాని నిశిత,  ఉరవడులను బట్టి ఎచటనో తగుల 

వలయునుగాని వేరు అగుటకు వీలులేదుగదా? గనుకనే ఇట్టి (ప్రారబ్ద 

కర ఫలానుభవముకొరకే మానవునికి జన్మాదులు కలుగుచున్నవి. ఇచట ఈ 

విషయ(గణహనసౌలభ్యముకుగాను ఈ [కింది ఉపమానములు +సుకొనబడి చెప్ప 

బడుచున్నవని పాఠకులు (గహించుదురుగాక. మానవులు ఇట్లు జన ను 

బొంది వారివారి కర్మఫలముల ననుసరించి బీవయా (తనుగడుపుట ర లుపయా 

ణముచేయుటవంటిది. ఎట్ల నగా,మనము వారివారి కర్యఫలమను[చవ్యముతో 

టిక్కట్టును సంపాదించి ఆ "టిక్కెట్లు టు తరగతులను బట్టి, అనగా వారివారి 

త్త శ్ర ఫలసం వాదన్నార్ష రతను బట్టి ఆయా స్టితికితగు పరిస్థితులలో జన పొంది 

ఈ (వారబ్బమను రై 3 లుబండియం దు స్థితలై కర్యభలానుభవము కొరకు బీవిత 

మను[పయాణమును చేయచున్నాము. ఈ (వారబ్బముకూడ ధూమశకటము 

లాగుననే *శవచలనాదిశక్తులు కలిగి పరుగిడుచు వారివారి స్టితిగతులను 

అనుభవములను కల్పించి, (అనగా రై లుసైషనులవంటివి) అనుభవింప 

చేయుచుండును. 

ఈ (ప్రారబ్ధ ఫలము మానవునకు నెత్తిమీద బరువుమూటవంటిది. ఈ 

జీవుడు అయిన మానవుడు తనకరి సఫలమను బరువమూటను శిరముననుంచు 

కొని రైలుబండిలో కూర్చునియున్న (ప్రయాణీకుడు వంటివాడు. ఇట్లు 
(పయాణముఇయునవుడు వివేకుడై స స (పయాణీకుడె వ్వడును తనశిరస మీద 

బరువుమూటను తననె శ్రీమీదనే ఉంచుకొనునా 3 ర లుబండి ఎక్క గః నే తన తల 

మీవనున్న బరువుమూటను తీసి ర లుః బండీ చె చెక్ళ_ మీది 'పెట్టగదా (పయాణము 

చేయుచున్నాడు. అట్టుగాక ఒకానొక యవివేకి తనమూట తననె_త్తిమీద 

ండిన భ ఎమని | తిలచిగాసి (ప్రయాణపు బండికి బరువతగ్గునను ఉద్దేశ్య 
a 

ముతోగాని యామూదిబర రుపును (పయాణకాలమంతయు తన శిరమున 

bp 



అనుభవ వివేకము, పురుష వయత్నావశ కత 

మోయుచుండిన యడల అట్టు చేయుట తన యధిక క్రేశమునకే కారణమగుచు 

న్నది గాని ర లుబండికి ఎట్టితారత మ్యములేదుగదా? నెత్తినుంచి బరువు .సి 

రె లుచక్క_ మీదనుంచిన్నపయాణీకుడును, బరువు మూటను తనతలయందే 
యుంచుకొని మోయుచున్నప్రయాణీకుడును, ఉభయులకు గమ స్థానము 
చేరుటలో కాలభేద మించుకయైనను (ప్రయాణపుబండివల్ల కలుగుటలేదు. ఈ 
ప్రారబ్దమను ధూమ శకటము గమ్యస్థానమునకు ఉభయులను 

ఏక కాలమందే చెర్చుచున్నది. కాని (పయాణకాలములో ఓకనిది 

సుఖానుభవము, మరియొకనిది కే శ దుఃథానుభవము. ఇది గాకను 

(ప్రయాణముచెయుకాలములో మన రైలుపెకైలో కూర్చునియుండు వారు 

మన కుటుంబ బంధువులు అనగా భార్యాపుతాదులవంటివారనియే 

(గహించ వలెను. ఎట్లనగా యీ 'ఛార్యాపుతాది బంధువులందరును గూడ 

వారి, వారి, కర ఫలములను టిక్క_ట్లతో, మనరై లుపెస్టెలో నెక్కు 

యితరులవలెనే వారి కర్మఫలమును బట్టి మనము కూర్చున్న ర్రైలుపెబ్టై 

అనగా మనకుటుంబములోనికి వచ్చినవారెగాని, కుటుంబములోని యందరి 

టిక్క_ట్టునూ యొక్క సైషనుకే అయివుండవలెనను నియమము లేక యెవరి 

సైషను రాగానే అనగా యెవరికరా నుభవము పూర్తికాగానే వారు తక్కిన 

వారికొరకా గక వారిస్థా నములకు పోవుచుందురు._ ఇట్టిదియే యీ కుటుంబ 

కరియికలు. అయిననూ రైలుపెపైలో (పయాణము చెయుచున్నంతకాలము 

యొకరినొకరు ఆదరముతో చూచుచూ, వారివారి న్నేహితిశయములచే 

యొకరి కాఫీ, పండ్లు, ఫలహారములు వారితోటిపయా ణీకులకుగూడ యిచ్చుచు 
స్నేహసంభాషణలతో _కాలముగడుపుతూ చేయుప్రయాణము బడలిక 

యనిపించక సుఖదాయక మగుచున్నదిగదా,. అక్టో మనకుటుంబములోనివార 

లతో వ్యవహారము గూడ యావళ్యకమైన పతి యాదరణములతోయుండి-- 

వివెకియెనవాడు వారలతో తనసంబంధము తోటి పయా ణీకులవంటిదేనని___ 

నిశ్చయముగా తెలుసుకుని ప్రారబ్దశకటమందు తనకుటుంబమను పెసైలో 

పయనము చేయుచుండిన ధీరమనస్కు-నకు భయమేమియుండును. ఇట్టిదియే 
18 
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అనుభవవి వేకము, పురుష పయత్నావశ్యకత 

౭ లుసపెక్షైలయిరుప్రక్కలను తలుపులుండును. ఆ తలుపులు మూయు 

తఉంయను (పయత్నజాగ్రతలచే ప్రయాణము సురక్షితముగా జరుగుచున్న 
కుషయమందరకును తెలిసినదే. తలుపులున్నను మూయుట అను (పయత్నము 
ఆఈకపోవు[పయాణీకుడు ఎంతకష్టములపాలగునొ ఇదియును యూహింప త గియే 

యున్నది. ఇన్తై ఈ పారబ్దకర్మా నుఫలభవముకుగాను జీవయాత్ర చేయు. 
కూడు భయ ప్రమాదములనుండి తప్పించుకొనుటకున్నూ, తన(పయాణకాల 

ఇాకర్య లా భములపొందుటకున్నూ వివేకి అయిన-వుడు తనపురుష| ప్రయత్నము 
అనుకవాటములను వాడుచు (ప్రారబ్బమను బండియందు వయా(తను సలుపుచుం 

ఢశవలయును. పురుష(పయత్నమను వివేకసాధనము ను మనలకు పరమేశ్వ 
రుడు దయా ముయుడై మన" వయా(తను సురక్షితముగ గడపి పరమగమ్య 
స్తానమైన మోక్షము సంపాదించుటకొ రకు అను.గహించి వమానవులకిచ్చి 

యున్నాడు. గనుక (ప్రారబ్దమనుభవించుచు ఫల పాపి పొందుటకును (ప్రయా 

అంకాల సంరక్షణార్హముకుగాను వునికి విధిగా పురుష ష(పయత్న మావశ్యకము. 

త ఇట్టి పురుష్తపయత్నములేనిది ఫలము సర్వదా అనుభవకారియగుట 
చేదు. ఎట్ట్లన యిరువురు బాటసారులు కలరు. అందు ఆహారసామ।గి, 
ఆఅనగా బియ్యము, ఉదకము, కరలు ఉన్నవాడొకడు, ఇట్టివి ఎమిన్నీ 

ఎద్విధమైన సామ్యగిలేనివాడొకడున్నూ వుండిరి. వీరిరువురకున్ను మార్గ 
మయముధ్యమందు ఆకలిబాధ కలిగినది. కొంతకాలమిరువురును సమానముగనే 
కాధనొందిరి. కాని ఆహారసామ్మగియున్న బాటసారికి జ్ఞాపకముకలిగి ఆ 

కెయ్యమును . నీళ్లలోపోసి కశ్హైలను రగులజేసి దానిమీదయుంచుట అను 
కవురుష(పయత్నము చేయగా (ఘకాలములోనే వాని ఆహారము సిద్దమై 

ఖుజించి ఆకలిని పోగొట్టుకొనినవాడాయెను. గాని సామ।గిలేనివాడు ఏంత 
_పోయత్సించిసను ఆహారము సమకూరలేదు. అనగా అదృష్టఫలలోపమని 

'తెలియవతెను 

శే సర్వదా ఫలకారిఅగుటలేదు గానపురుష[పయత్నముగూడ (ప్రారబ్బముననుసరించి 

గాన పురుషప్రయత్నము లేనిచో అదృష్టమున్న వారికిగూడ 



బహ విదా నుసనాన దర్పణం 
- ధి 

వివేకుడై చేయుచుండుట మానవుని కావశ్యకము. _(ప్రారబ్దకర ఫలము 

--దృష్ట-_ అదృష్టములు రెండింటితోను కలసివుండును-దృష్టఫలము (ప్రత్య 

కము గాని అదృష్టఫలమును, కార్యకారి చేయుటకు (పొందుటకు నిమిత్త 

కారణముండవలయును. ఇట్టి నిమి త్తకారణమే పురుష [పయత్నమనబడు 

చున్నది. పైన ఉదహరించిన ఇరువురి బాటసారుల ఆకలి ఉదాహరణమును 
అద పా మున నూ పరుప వ్ కిద బట్టి అదృష్ట మ గియున్న పురుష్మ[ ప్రయత్నము లెనిది కార్యసిద్ధి 

అగుటలెదు. ఇట్లు ఒకకార్యసిద్దిని సాధించుటకుగాను మనలకు ఉన్న అద్భ 

ష్లము అనగా ప్రార బ్ఞకర ఫలము బలముగనున్నదా, లేక దుర్చలముగ 

నున్నదా, యని తెలిసికొనుటకు మనముచేయు పురుష పయత్న మే మనలకు 
సాక్ష్యమిచ్చును. అనగా అల్బప్రయత్నముతో కార్యసిద్ది ఆయినయడల 

అదృష్టఫలము బలమైనచనియు, విశేష ప్రయత్నముతో సిద్ధించిన అదృష్టఫలము 

యున్నను దుర్చలమెనదె విశేష పయత్నబలస సహకారముతో సిద్ధించినదనియు, 
ల అ యా 

విశష(పయత్నము చసినను కార్యము సిద్దించ నియడల అట్టివిషయకమైన 

అద్భుష్టఫలమెంత మాత్రము తనకు లేదని (గహించవలెను. వివేకుడై నవాడు 
ఇట్టి గహణముతో ఇప్పుడతను చేయు పురుష ప్రయత్న మే భావికాలమున 

తనకదృష్టఫలముగ పరిణమించునని తెలికొని ప్రయత్నము చేయుచుండవల 

యును. పర్యవసాన మెమనగా ఆదృష్టఫల ప్రా ప్రి ఫలానుమేయముగానే తెలియ 
బడునుగాని అన్యధా గాదు. ఇట్టి పారబ్ధఫల ను పొందుటకు నిమి త్రకారణా 

వశ కతను నిరూపించుట భగవంతుడైన 

చేయించి జయమును ఒనగూర్చినాడు. సర్వశకుడై న పరమేళ్వ 
అవే దం 

ండవులకు విజయము, వారిరాజ - 

సంపవాదనయున్నూ నిమిత్తకారణముగా ఉండవలసిన వురుష్కసయత్నమను 

యుద్దమునుచేయించి వసూచెంచియున్నాడు . గాని అన్యధా యిచ్చివుండలేదు. 
ఈ విషయము యుదముచయుటకు భయముతో వెను సినప్పుడు ( కృష్ణ భగవా 

a. 
శ MY జ జ న్నా 

నులు సిమి త్తమాతంభవ సవఃనా 

(6) వప్తడ డు అర్హునునిచె = యుద్దము 

ఆయ 

రుడ అయినను, వారిఆడృష్టఫల లమున్నను 

చిని" అని అర్జునునికి తెలిపియున్నా రు. 

కత ఉ ఉన్నది. 



స్వస్వరూపసుఖ ఆవశ్యకత, సంభావితము / 

గాన ముముత్రువు ఇట్లిపురుష ప్రయత్న ముతో అద్వైత సిద్దాంతమందు 

(పీతినిశ్న్చయములను సంపాదించి తనకార్యసిద్ది ఉత్తరజన్మమం దై నను 

సాధించగలనను నిళశ్చయముతో (పజ్ఞనుసంపొదించి సర్వదా సత్యస్వరూసమును 

అనుసంధానము చేయుచుండు జిజ్ఞాసువునకు, శో॥ కేషాంసతత యుక్తా 

నాం! భజతాం (ప్రీకిపూర్వకం | దదా మిబుద్ధియోగంతం | యనమామపయాం 

తితే ॥ అని భగవద్వచనము తెలుపుచున్నది. అనగా మోక్షెర్టియై తన సత్య 

స్వరూపమును పొందగోరుచు పురుష పయత్నముతో అనుసంధానాదులను 

చేయువానికి అట్టిబుద్దిని నేనే యిచ్చెదను అని పరమేశ్వరుని వాక్యము తెలుపు 

చున్నది. గాన అట్టి మహనియులకు సత్యస్వస్వరూపజ్ఞానము కాల క్రమముగ 

తనంతటతానుగనె గోచరించుచుండును. 

స్వస్వరూపసుఖ ఆవశ్యకత, సంభావితము 
(ఆ 

స్వ శబ్దమునకు వాస్తవికార్థమేది యనిన, యథార్థమున ఆత 

స్వరూపుడై న తాను అను నెను అనియే. స్వరూపసుఖ మనగా నిర్విషయక 

సుఖము. అనగా స్వరూపమే సుఖముగాకలది. ఇదియే ఆత . ఇట్టిసుఖము 

మరియొక విషయా 'పేక్ష లేక నిత్యమై పరిపూర్ణ మైయున్నది. ఇదియే మాన 

వుని పరమార్హసత్యస్వరూపమె యున్నది. కాని, దీనిని మానవుడు తన 

అనాది అవిద్యా - వ(భాంతిచే తెలుసుకొన లేకున్నాడు. ఇదియే వభాంతి. 

ఇట్టి (భ్రాంతిని మానవుడు స్వ(పయత్నముచే పోగొట్టుకొని యిట్టి స్వరూప 

సుఖపదార్థము తాను ఏ యని కెలుసుకొనినయెడల అట్టి స్వరూపసుఖము 

మానవునికి నిత్యమై శాశ్వతముగా నుండును. విషయ సుఖములన్నియు 

అనిత్యములు, ఆశా శ్వతములు, 



(బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

మానవులు వారివారి యిచ్చానునారము యెట్టి పుణ్యపాపకార్యములను 

చేయుచున్నను ప్రతిమానవుడును సర్వదా కోరునది తన సుఖము, దినిని 

అన్నిటికంటె అధికముగా కోరుచు తెలిసియో తెలియకయో యిట్టి తనసుఖము 

శాశ్వతముగా నుండవలెననిగూడ (పతిమా నవుడును కోరుచుండును. ఇది 

సహజము. కాని యిట్లుపొందుచున్న సుఖము, విషయసుఖములగుబచే 

తాత్మా_లికములగుచు స్వభావముచే నశించుచున్నవి. అందువలన మానవుడు 

కోరికపరంపర గలవాడై దుఃఖమును పొందుచుండును. అయినను యిస్తే 

సుఖస్యానంతరం దుఃఖము, దుఃఖస్యానంతరం సుఖానుభవములను పొం 

దుచు మానవ వులందరును అనగా జనసామాన్వులు, యీ సాంసారిక నితా 

నందములనే పొందుచు తృప్తి పి నొందుచున్నారు. తృ ప్పినొందినవారికి కొర 

దగినది ఏమియుండును? కౌని యీ తృప్తి పిఅనిత్య మె అవివేకము వల్ల కలుగ 

చున్నది. ఇట్టవారికి ఈ అదె దె షత మోక్షశాసప్రముయొక్క ఆవశ్యకత కను 

బడదు. కాని కొందరు సుకృత వులు యీ విషయసుఖములు అనిత్యములళలు 

దుఃఖపూరితములు యని తలచి శాశ్వత సుఖమొక్క-టి యున్నడా, అట్లుం 

డిన దానిని సంపాదించుట యెట్లు అని చింతించుచుందురు. అనగా యిట్లివారు 

విషయసు భానుభవములతో విసగటచెందినవారు. వీరే గారల సుఖమును 

 ప్రినొందనివారం కాన వీరిని గురించియే శాస్త్రము మోక్షసుఐ 

(పొ పి సాధనములను తెలుపుచున్నది.అ ఒదెనితే సిద్దాంత సారాం శము.“జగన్న్మి 

థ్యా(బహ్మసత్యం” అనితెలుపుచున్నది. దీనినే వుని నిత్యనిరతిశయ సుఖ 

ప్రాప్తికిగాను అనేక (శ్రుతి, యుక్తి, అనుభవ (ప్రమాణములతో శాస్త్రము 

బోధించుచున్న ది. అయినను యిచట కొందరు, యీ కనబడుచు అనుభ 

వింపబడుచున్నజగ కును అనగా సర్వదృశ మును లేనిది, సత్యము కానిది, 

మిథ - యనుకొనుట యెందులకు అని సంశయించుదురు. మనలకు యిప్పుడు 

కనబడుదానిని వదలి కనబడనిదానికి [ప్రయత్నించి తెలుసుకొనుట యెందుల 

కని తోచవచ్చును. కౌని యీ సంశయము నున లోకానుభవ వివేచన 
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వల్లనే తెలియగలదు. _మొదటిపక్షము శాస్ర్రప్రమాణము ననుసరించి చూ 

దిన తత త్వ్వశాస్త్రము యెల్ల ప్పుడును మనలకు తెలియనిదిని, నసుతము 

కనబడని వా స్తవవిషయములనే చెప్పునుగాని, సర్వులకును తెలిసి పతిదిన 

మునను మానవుడనుభవించు విషయములందు (ప్రవ రించదు. అనగా బోధిం 

చదు. ఎందులకనిన అట్టి విషయానుభనములు బోధయొక్క యావశ్యకత 

లేకుండగనే, సహజ(ప్రవృ త్తి త్తి ధర్మములుగ కలుగుచున్నవి. కనుక శాస్త్ర 

బోధ అట్టివానియందు అనావశ్యకము. మానవునకు 'సామాన్యముగ తెలియని 

అపూర్వవిషయమునే శాస్త్రము బోధించును గాన _ శాస్త్రవచనము 

ఆ_ప్పవాక్యము వంటిది. వాస్తవమైన ఆఫ్పుడు యెల్ల ప్పుడును మి(తుని క్షేమ 

(శేయస్సులను కోరుచుండువాడుగనుక అట్టి ఆ ప్పవాక్యము సదా వినదగినదిగా 

నుండును. 

సదా మానవుడు తనకు కనబడనిదానిని అనగా (ప్రస్తుతము తెలియ 

బడకుండుదానిని గూడ, తన (ప్రజ్ఞతో వివేచనచేసి, ప్రయత్నించి, సాధించి 

దానిలాభమును తన సుఖముకొ రకు పొందుచున్నాడు. ఇది సర్వదా జరుగు 

చున్న విషయమే. ఇది రెండవపక్షము. ఎట్టన సుమారు కొన్ని శతాబ్దము 

లకు పూర్వము మానవులు అప్పుడు అనగా ఆకాలములో తనుకు కనబడు 

చూయుండిన పాడిపంటలు, సశుసంపద, సాధనసామ్మ గులతో తృ ప్పిచెంది 

వించుచుండెడివారు. మరికొంతకాలమునకు మానవుని వివేకముతో 

అప్పుడు తమకు కనబడనిదిని, తెలియనిదిని అయిన సీటి ఆవిరిశ క్తిని 

( ower ౦ ఏ([6201 ) కనుగొని మరి కొంతకాలమునకు విద్యుచ్చక్తి 

(6 ectricity) అను శ_క్తియొకటి యున్నదని తెలుసుకొని దానిని సంపాదించి 

తదుపరి యిప్పుడు అణుశక్తి (atomic ener )) అనుశ క్తి నిగూడ కనుగొని 

యున్నారు. ఈ శకు లన్నియు ఒకానొకకాలమున మానవునికి కనుబడక 

యుండినవియేగదాః? ఇట్లు కనుబడకయుండిన శక్తి, పదార్థములను కనుగొని 

యేగదా మానవుడు, ఐహికభోగా వృద్దిని పొందుచున్నాడు. ఇట్టి శ, 

పదార్థములను వివిధసాధనములచే సంపాదించి మాన-లు వారి సుఖము 
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కొరకేగదా యుపయోగించుకొనుచున్నారు. కాని యిందు నిత్యమై శాశ్వత 

సుఖమునిచ్చుశ క్తి, పదార్థములెవ్వియూ కనుబడుటలేదు. అయినను మాన 

వులు, యీ శక్ర, పదా ర్హములను వివిధసాధనములచే సంపాదించి వారి కారా 

లిక సుఖముకొరకే యుపయోగించుచున్నారు. ఈ శ క్తి పదార్థములను యె ట్లు 

వాడుచున్నను అనగా యం[తములు సనిచేయుటకుగాను, మానవచికిత్సకు 

ఆసుప తులయందుగాని యం(తములు నడుపుటకు 6 60610 ౪2.15, a¢ero- 

anes an su marines) వగై రాలకుగాని, యుద్దముచెయుటకు 

Atom 0% $ మొదలగు ఆయుధసామగులకు గాని, వేనికి వసయో 

గించిననూ మానవులు వారువారు కోరుచున్న సుఖమునకేగదా యిట్టి శకులను 

వాడుకొనుచున్నారు. కాని యిందు యేదియు మానవునకు అమృతమై 

శాశ్వుతసుఖమును యివ్వజాలకున్నది. అయినను యిప్పుడు యిట్లు తెలియ 

బడుచున్న యీ శక్తి పదార్దములు సర్వదాయున్నవియే యైననూ, మానవుడు 

అట్టిశి, పదార్థములున్నవనిగాని, ఉన్నవని తెలిసిననూ సంపాదించు సమ 

ర్జత లెకుండుటవల్ల గాని, కొన్ని శతాబ్దముల క్రిందట మానవుడు అప్పటికి 

యున్నవానితో తృ ప్రిజెంది, అప్పటి కదియే వారి పరమసుఖమని తలచి 

యనుభవించుచుండెడివారు కాని కొంతకాలము తదుపరి మానవుని (ప్రజ్ఞా 

వివేకములతో ఆప్పటికి వారికి కనబడనిశ క్తి, పదార్థములను సంపాదించి 

యిప్పుడు మాన వసౌఖ్యమునకు వాడుకొనుచున్నారు. అప్పటికి లేనివి అనగా 

అప్పటి మానవబుద్ధికి గోచరించనివి, అనియే అరముగాని అప్పు శక్తి, 

పదార్థములు లేవని యర్హముకాదు. ఈ శక్తి, పదార్థములు మానవుడు తెలిసి 

కొని సంపాదించిననూ, తెలియక  విడచిననూ యెప్పుడునూ ఉన్నవియే. 

మానవుడు యున్నదానిని సంపాదించగలడుగాని, లేనిదానిని యెప్పుడునూ 

సంపాదించలేడు. ఇది నియమము, ఇట్లు తనకు తెలియని దానిని కనుగొని దానిని 

మానవుడు సర్వదా తనసుఖముకొరకు ఉపయోగించుకొనుచున్నాడు. మానవుడు 

యెన్ని ప్రయత్నములు చేసిననూ తన సుఖముకొరకే గదా.కౌని మానవులు యెంత 

వ్యవృపయాసలతో యీ శ్చ ర్తి, పదార్థములను సంపాదించిననూ వాటివలన 
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శాశ్యతసుఖము వునకు కలుగుటలేదు. ఏలనన యిట్టి శక్తి, పదార్థములు 

కల్పితములుగాన స్వభా వముచే నశించునుగాని శాశ్వతముగా నుండజాలవు. 

కనుకనే శాస్త్రము మానవునకు సర్వదా ఏకరూపమై, నిత్యమై, నిరతిశయ 
సుఖము అనగా శాశ్వాతసుఖము యొకటి యున్నదని తెలుపుచున్నది. 

ఇట్టి శా శత సుఖమును మానవులందరును కోరునదియేగదాః ఎట్టిమానవుడై 

నను తన దుఃఖమునుగాని, తననాశమును గాని యెప్పుడును కోరడు. ఆత 

హత్యచేసుకొను మానవుడుకూడ తన సుఖమునపేక్షించియే అవివేకముతో 

యుచున్నాడు. 

శాస్త్రము మానవుని శాశ్వతసుఖము మోక్ష(పా ప్తికిగాను సత్యమె 

యున్నదే తెలుపుచున్నదిగాని, లేనిదినీ అసత్యమెనదినీ, అసాధ్య మైనదినీ 

తెలుపదు. మానవసాధ్యముకానిదానిని శాస్త్రము బోధించదు. బోధించిననూ 

ప్రయోజనముండదుగాన అట్లు శాస్త్రము (ప్రవ ర్తించదు. కాన మోక్షొర్డి (అన 

గా శాశ్వతసుఖమును కోరువాడు) యిట్టి నిత్యనిరతిశయసుఖము అనగా తన 

శాశ్వత సుఖమును శాస్త్రీయ సాధనాభ్యాసములచే సాధ్యముకాని అన విధముగా 

కాదు. ఈ శాశ్వత సుఖమనునది నిత్యమైన సత్యముకాన దీనిని సంపాదించు 

టకు వివేకులకు సర్వదా సాధ్యమగుచున్నది. కౌని యీ కాలమునందు మన 

లకు సాధ్యమాయను సంశయమునకు అవకాశములేదు. మానవులకు 

తమసుఖము శాశ్వతముగా యుండవలెనను కోరికమా(తము యుండును 

గాని తాను కోరు యిట్టి శాశ్వత సుఖము పొందుటకు సాధనములు యీ దృశ్య 

పదార్గములతో అనగా ఇప్పుడు తనకు తెలిసిన విషయపదార్థముల వలన 
కలుగుటలేదు. గనుకనే శాస్త్రము అట్టి శాశ్వతసుఖము ఒక్కటి యున్నదని 
తెలుపుచూ, దానిని పొందు సాధనములను గూడ చెప్పుచున్నది. ఎట్టి శకి 

స్తితి, పడార్ధముల నై ననూ మానవుడు సాధన (పయత్న ములచేగదా. సంపా 

దీంచదగియుండును. సాధన, (సయత్నములు చేయని యెడల మానవునకు 

ఎట్టి సిద్దియునూ కలుగదు. 

(ప్రస్తుత కాలములో మానవుడు సమస్త శబ్దశక్వులునూ ఆకసముతో 

నున్నవియని తేలిసికొనియే గదా అట్టి శక్తిని సంపాదించి 
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అనుభవించుటకుగాను రేడియో యంత సాధనములవల్టగదా దానిని స్వాధీ 
నము చేసుకొని మన యనుభవములను పొందుచున్నాము. ఇక్తే త_త్త్వశా 

ప్రము మనలకు, నిత్యనిరతిశయ స్వరూససుఖమొక్కటి యున్నదనియు, 

అట్టిది దృశ్యరహిత మై, ఆకసమునందు సమస్త శబ్దశ_క్తి యున్నటులనే, 
ఉన్నదనియు దానిని మానవుని సంస్కృత మనస్సను సాధనము చేతనే పొంద 
బడును గాని అన్యధాగా పొందుటకు వీలులేదని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. 

కాన జిజ్ఞాసువులు కేవల విషయసుఖముల వల్ల అజ్ఞానముచే తృ_ప్తిజెందక 

శాస్త్రము తెలుపు నిత్యనిరతిశయ సుఖము పొందుటకు శాస్త్ర సాధనములనే 

ఆశ్రయించి అభ్యసించి పొందవలయును. కాని మరియొకవిధమునకాదు. 

ఇట్టి శాళ్వతసుఖము యొకటి యున్నదాయని సంశయించుట కెంతమా తము 

అవకాశములేదు. లోకానుభవమునందుగూడ యొక పదార్భము,యున్నదా లేదా 

యను సంశయము తోచినప్పుడు, అట్టి పదార్థము అధికసంఖ్యాకుల వల్లగాని అల్ప 

సంఖ్యాకులవల్ల నూగాని అనుభవింపబడినయెడల అట్టి పదార్థ మొకటి యున్నదని 

యొప్పుకొని నమ్ముచున్నాము. ఇప యీ నిత్యనిరతిశయ సుఖమును గురించి 

దానియనుభవమును పొందిన మహనీయులు పౌరాణికకాలానుభవముల నుంచినీ 

కొన్ని శతాబ్బముల క్రింద అట్టి అనుభవమును పొందిన శంకరాది పూర్వాచా 

ర్యులవల్లనూ, తదుపరి కొన్ని శతాబ్రములకు విద్యారణ్య, మధుసూదన 

సరస్వ .త్యాది మహనీయులవల్లనూ, (కిందటి శతాబ్దము, యీ శతాబ్దమునం 

దుకూడ రామకృష్ణ పరమహంస, వివేకానందస్వామి, స్వామీ రామ ర 
మొదలగు (ప్రసిద్ధిగాంచిన వను క్షవ్యకృ్కులవల్త నూ, యింకనూ గుప ముగా 

నుండి సిద్ధిని గాంచిన అనేక మహనీయుల చేతనూ యిట్టి వన్ము క్తి యనుభ 
వమును, నిత్యనిరతిశయా నందమును వారివారి యనుభవపూర్వకముగా చెప్పి 

యుండుటచే వివేకియైనవాడు యిట్టి శాశ్వతసుఖసంపాదనను గురించి సంళ 
యించుటకు లెశమైననూ అవకాశములేదు. కాన వివేకియెన మానవునికి తన 
ము క్తినిపొందుటకు పురుష పయత్నమావళ -కము--__ఇయ్యది శాస్త్రీయముగా 

నుండవలెను. శాస్త్రీయమనగా యిచట ఉపనిషద్చోధయనియే (గ్రహించ వలెను. 
రాయా 



ముముక్షువునకు శద్దోత్సాహాద్యావశ్ళకత 

లోకమునందు ఎట్టివారికై నను వారుకోరునది సంపాదించుటకు ధె ధైర్య 

సాహసములు, పట్టుదల, ఉత్సాహము, ఉపాయము ఎట్టవసరమో, ఈ 

(బహ విద్యాభ్యాసకుడై న ముముకువునకు తన మోక్ష సిద్ధికి "నిత్యాభ్యాసముతో 

పాటు (శద, ఉత్సాహము,తృ ప్తి, సంతోషము పట్టుదల, సిద్దాన్నమందు (పీతి= 

నిశ్చయ-దా ర్హ్యములు, తాను సిద్ధిని సంపాదించి -రుదునను నిశ్చయము, 

శాస్త్రము తెలిపినట్లు ఫలము తనకు తప్పకకలుగునను విశ్వాసము, దానిని సం 

పాదించు ధ్ ర్యము, శాస్త్ర పామాణ్యము మొదలగునవి సర్వదా స్వపయ 

త్నముతో సంపాదించుచుండు టావశ్యకము, లేనిచో అభ్యాసకునకు కొంతకాల 

మైనపిదవ —_ చెనిట్టి యభ్యాసమును చేయుచున్నా నెగాని ఫలముకలుగునా- 

నాకిదినాధ ధ్యచూ_ ఇట్టి ఫలము ల ౦చువరకు నేను డజీవించియుందునా 

లెశచో నేను చేయు (పయత్నము నిష్పలమగున మోయనిన్ని, |పతిదిసమున 

నిరంతరము ఇట్టి యనుసంధానాదులు, అనగా అనుకున్నడానినే తిరిగి తిరిగి 

యనుకొనుట ఎంతకాలము చేయగలము... _ చేసినను అనుకున్నంత మాత్ర 
మున అట్టి స్థితి కలుగుట ఈ కాలములో సంభనమా-____ అని శంకాసం శయ 

ములు కలుగుచుండును. కొంతకాలమునకు సంశయ(గస్తుడై నిరుత్సాహ 

మును పొందిన అభ్యాసపటిమ తగ్గును. మరికొంతకాలమునకు విఘ్నాయత్త 

చిత్తుడై తనయభ్యాసములకే భంగమును కలిగించుకొనును. గాన ఇట్ట 

యోగభంగములు కలుగకుండుటకుగాను అభ్యాసపరుడు బలమును సంపాదిం 

చుకొనవలసియున్నది. బలములేనిదే, దేనిని పొందుటకును సాధ్యము కాదు 

గదా! ఇచట బలమనగా-_ సాధనానుకూలమగు పె నచెప్పిన గుణసంసదయే. 

ఇట్టి బలమును సంపాదించుటావ శ్యకమని,“నా౬యమాత్యా బలహీనెనలభ్య 8” 
అని (శుతి బలము లేనివానిచేత అత పొందబడదని చెప్పుచున్నది. 

గనుక కార్యదీకయందు సై నతెలిపిన _శద్దోత్సాహాదులను సంపాదిం 
చుచుండవలయును. పట్టుదల-ఉత్సాహములతో నభ్యసించిన విద్యయెప్పుడును 
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ఊరకపోదు. ఎంతెంత అభ్యసించిన, అంతంత అభా్యసపాటవమును బట్టి 

ఫలము కలుగుచునేయుండును. ఇచట ముముకువున కావశ్యకములెన 

గుణములలో సంతోషమనగా- ఉన్నదానితో తృ ప్ర్తినొంది, లేనిదానిని కోర 

ండుట. దీనినే నిత్యతృ ప్రియందురు. ఇదియే సంతోషము--- ధైర్య 

మనగా ఫలమును పొందగలనను నిశ్న్వయము_ ఉత్సాహమనగా-- (పీతి 

నిగ్చయములతో అనుసంధానాదులను చేయుచుండుట- తితిక్షయనగా- తో 

ళ్ ర్ట 

_నవాక్యములయందు అచంచలమైన వికాసము అని (గహించవలయును. 

తక్కిన శబములకర్లము స్పష్టము 
ఐం అ అలు 

ఇట్టి (బహ. విదా భ్యాసమునకు దీనిని ఎంతకాలమనుష్టించినను, అను 

షానఫలమూరక పోదు. గాని అభ్యాసమును బట్టి అంతంతఫలము కలుగుచుం 

డును. మధ్యలో అనివార్య విచ్చి_త్తి ఏదియైన సంభవించినను అభ్యాసలాభము 

కలుగక మానదు. ఇట్టివానినే యోగభ్రప్పుడనికూడ నందురు. గీతలలో 

అర్జునుడు ఇట్టిసంశయముతోడనే ముముత్షువున కభ్యాసకాలమధ్యమున మర 

ణము సంభవించిన వానిగతియేమి? అని యడుగగా (శ్రీకృష్ణ భగవానులు 

శ్లో “పార్షనె వేహ నామ్ముత వినాశ సస్య విద్యతే । 
య Ga —- 

నహికలా -ణ కృత్కళ్చి ద్దుర్గతిం తాత గచ్చతి I 

(పాహ్యపుణ్య కృతాంలోకా నుషిత్వా శాశ్వ 'స్పమాః t 

శుచీనాం _మతాంగేహే యోగ భషో జాయతే ॥ 
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అనగా-- అట్టి యోగ్యభష్తునకు ఈ లోకమందుగాని, పరలోక 

మందుగాని వినాశములేదు. మంచి పనిని జేసినవాడెవ్వడును దుర్గతిని పొందడు 

సుమా : అటువంటి యోగ(భష్టుడు పుణ్యలోకములకు బోయి అచట చాలా 

కాలము నివసించి ఆచారవంతులగు _మంతులయి శ్లలో బుట్టును, అనుమొద 

లుగాగల సమాధానమును తెలుప్పచు, ఇంకను 
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శ్లో అహం సర్వస్య ప్రభవో మ త్తస్సర్వం[పవర్తతే | 

ఇతిమత్వాభజం తే మాం బుధా భావసమన్వితాః ॥ 

మచ్చిత్రా మద్గత ప్రాణా బోధయ నః పరస్పరమ్ | 

కథయ న్లశ్చ మాం నిత్యం తుష్య న్రిచ రమ న్తిచ ॥ 
59 

అనగా అహం నేనే అన్నిటికి కారణము. నేనే అన్నిటికి అధిష్టా 

నము అని వివేకులు తెలుసుకొని పీతిభావముతో గూడినవారై నన్ను 'నేవిం 

తురు. “అనగా అచట అహం అను శబ్దమునకు లాక్షణికార్థమును మా(తము 

అనగా తన స్వస్వరూపమైన (ప్రత్యగాత స్వరూపమునే (గ్రహించుట- నేవిం 

చుటయనగా (పీతిపూర్యకానుసంధానాదులను చేసుకొనుచుండుట.) ముముకువులు 

సర్వేందియమనః [పాణాదులను నాయందే లగ్నముగావించి నన్నుగూర్చియే 

పరస్పరము (ప్రశ్న (పతివచనముల జరుపుకొనుచు నిత్యతృ ప్పులై విహరించు 

చుందురు. అని చెప్పుచు. 

శో తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం (పీతిపూర్వకమ్ | 

దదామి బుద్ధియోగంతం యేనమాముసయాంతికే ॥ 

అట్టివారికి ఏయుపాయముచే నన్ను అనగా ఇచట స్వస్వరూపమును 

పొందుదురో అట్టిబుద్దిరాపమగు నుపాయమును ఇచ్చుచున్నాననిగూడ చెప్పి 

యున్నాడు. గాన (బహ విద్యాభ్యాసకుడై న ముముక్షువు ఇట్టి అనుసంధానా 

భ్యాసముతో పాటు (శద్ద, సంతోష, తితిక్షెదిగుణములగూడ వృద్దినొందించు 

కొనవలయును. 

(బహ విద్యాభ్యాసి తాను గురూపదేశపూర్వకముగ చేసిన శ్రవణము 

చేతను, (_శుతియు క్యనుభవములతో తాను చేసుకొను మననాదులచేతను తన 

స్వస్వరూపమును బాగుగ ఈ విధమున గుర్తించి అనుసంధానముజేసిన అభ్యా 

సకునకు 'సుకరముగను సుజోధకముగను నుండును. ఎట్లనిన- తానుచెసిన 



స్. (బహ. వీద్యానుసన్థాన దర్పణం 

(శవణమననాదులచే తనస్వరూపము అద్వి య- అఖండ స్వ్మపకాశమని 

(గ్రహించినను తానిప్పుడు (ప్రారబ్దకర్మఫలానుభవముచె సశరీరుడై ఉభయాత్మ 

కుడుగనున్నాడు. ఉ ట్టి ఉభయాత లలో నొకటిసత్య మైనదియు, మరియొకటి 

అసత నదియునె నె యున్నది. అందురెండవది అంత ఃకరణవిశిష్టమె వ్యవహార 

మునకు  మాశ్రమ యో గ్యమగుచున్నది. ఐనను ఇదియే తన ' స్వరూషగహ 

కానుభవములను పొందుటకు సాథనము ఇదితప్పవేరుసాధనములేదు. ఇదియే 

తనకు సత్యస్వరూపసిద్దిని కలిగించి, తాను నివర్తించును అని ముముక్షువు 

(గ్రహించవలెను. సి (గ్రహించి యీ అంత ః8కరణవిశిస్టాత న ను తన ప్రారబ్ధ 

మునకున్ను, తనపరమా ష్ష ష్టమైన స స్వస్వరూప సిద్దికె మాత్రమె 

ఉపయోగించుచుండవలయును. గాని దీనినే స్వస్వరూపముగా నెంచకూడదు. 

ఇదిమిథ్య. ముముజేవు తన స్వస్వరూపానుసం ధానకాలము లో ఈ విశిష్టాత్య 

కల్పితము, లేనిదే యగుచున్నను, తన మోక్షసిద్దికి ముఖ్యనాధనమని 

[గ్రహించి తానిప్పుడు చేయుచున్న అద్వి యానుసంధాన స్వరూపమే తస స్వరూ 
జగ క్ సము, సత్యాత్మ యనుజ్హానముతో ఇట్లు అనుసంధానము చేయవలసియున్నది. 

,. 

Ox రల స న్! కట భన స J 

a నేను కేవల ప్రత్యగాత స్వరూపుడను- సంవిత్స్వరూపుడను_ “అహం 

శం పరమాత్తాఒహమచు తః” __ సర్వమును పరమాత్మను 

© 

ద్వాఏతస్మాదాత న ఆకాశస్సంభూతః” అను (శ్రుతిపెయర్హమునే బోధించుచు 
Pa 
RS న్నది. ఈ సర్వదృశ ము నాయందే “రజుసర్పవత్” ,(భాంతికల్పితముగా 

నున్నదిగాని, వాస్తవమున ఈ దృశ్యముతో నా కెట్టి సంబంధమునులేదు.____ 

ఈ దృశ్యవికారములు చిత్రములు 'కేవలవ్యవహార సాధనములు మాత్రమే 

గాని, ఇవి నన్నంతమా్మాాతము ఆంటవు-- నేను నిర లాకాశములాగున సర్వ 

సక మై ఆసంగమైసవాడను--నేను పరిపూర్ణుడను. ఈ సర్వదృశ్యమున్నూ 

నన్నువిడచి ఇంచుకయైనను లేదు. నాయందే అధ్య_స్తము. నేను సూర్యుని 
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లాగున (ప్రకాశరూపుడను. కాని నాది స్వ ప్రకాశము. ఇచట (పకాశమనగా 
జ్ఞానము. నేను స్ఫటికమహాశిలలాగుస నిర లుడను- అచలుడను-_ ఇట్టి 
నాయందే యీ సర్వదృశ్వ చలన శబ్దాదులు వివర్తముగానున్నవి. ఏదియె 
దున్నను నాస్వరూపము సదా నిత్యమై ఒక్కటిగానేయుండును. నేను సర్ప 
(భ్రాంతికి రజ్జువు పరిపూర్ణాధిగానమైనట్లు అనగా రజ్జువును విడచి సర్పమించుక 

మైనను కన బడనటుల ఈ సర్వద్భ శ్యము నకు పరిపూర్ణాధిష్టానము నేనేయై 
యున్నాను. నేను పరిపూద్దడను, నన్ను విడచి యీదృశ్యమించుకయైనను 

లేదు. గాన నొ నాన్వరూవమెట్టిదనిన: - సర్వాధిష్థాన_స్వ (ప్రకా శ_నిత ని శృల.__ 
నిరతి శయ-నిర్వికార_అఖండ--ద్భ శ రహిత లా పరిపూర్ణ శుద్ద చె చైతన్య 

స్వరూపుడను-_నేను కెవలచిత్స్వరూపుడనుఅని అర్థజ్ఞాన సహిత్ముగ విసుగు 

చెందక సదా ఫలావగతి పర్యంతము అనుసంధానాభ్యాసములను చేయు ధీరునకు 

ముక్త్ కరతలామలకము. కానియిది సర్వులకును సులభసాధ్యము కౌదు. 
అసాధ్యమునూకాదు. మరేమన__సముచిత (పయత్ననాధ్యము. ఇట్టిముక్తి 
ఒకానొకధిరుని చేతనే పొందబడుచున్నది. అని” కశ్చిద్ధిరః (పత్యగాత నమె 
కదావృ_త్రచక్షురమృతత్వ మిచ్చన్" ఇట్లు (శ్రుతి తెలుపుచున్నది.గాన ముముక్షువు 
సర్వవిధముల శద్గోత్సాహాది గుణసంపాదన _ మొనర్చుచు అనుసంధా 
నాదులను ఫలపర్యంతము చేయుచుండవలెను. కాని స్వ(పయత్నమునందు 
నిరుతాహమును పొందకూడదు. ఇట్లాచరించు మహనీయులకు ఫలము తప్ప 

కొకలుగునని:- 

శ్లో అనుభూతే రభావేపి (బహా ఫ్రీ తే వచి న్యతామ్ | 
na) ది 

అప్య సత్రాప్యశే ధ్యానాన్నిత్యా_ప్తం (బహ కింపునః ॥ 

అనగా _బహానుభవము లేకపోయినను నేనే (బ్రహ్మను అని ధ్యాన 
మును చేయుచుండవలయును. ధ్యానమువలన లేనిదినై తము ల ౦చును, 

స్వస్వరూపమగు (బహ ము ల 'ంచునని వేరుగచెస్పవలయునా ? ల ంచియే 
రును. అనియున్ను, ' 
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పార లకర ఫలానుసారమున యిందు నొకటికాని రెండుగాని లేకపోవచ్చును. 

కాను బోర, యను తత్వజ్ఞానము మా(తము యీ మూడింటియందును (ప్రధాన 

చుగుచున్నది. దీనినే 

శ్రో॥ తత పబోధః (పధానం సా త్సాక్షొనో.. క్ష (పత్వతః | 
"తమా. అణా 

వోధోపకారిణా వేతౌవె రాగ్యోపరమావుభా ॥ 

అని తక్కిన రెండును యీ త త్త్వటోధకు సహాయకారులగును. అయి 

నను ఒకానొకనియందు నేదోయొక పాప ప్మపారబ్ద వశంబున వై రాగ్యముగాని, 

ఉపరతి గాని లేక రెండునుగాని లేకపోవచ్చును. జనా ౦తరపుణ్యముచేత 

ఒకానొక మహాపురుషునియందు వై రాగ్యబోధోపరతులు మూడును యుండ 

వచ్చును. కాని తత్త్వటోధ మోక్షమును కలుగజేయును గనుక ముఖ్యము, 

కుకు యున్నను నేది లేకపోయినను త_త్త్వజ్ఞానము లేనిది మోక్షము సిద్ధింపదని 

శో॥ వె రాగ్యోపర - పూరి బోధను (పతిబధ్య కే | 
లం న ౭౨ అ 

యస్యతస్యనమోక్షోఒ స్తి పుణ్యలోక _స్పపోబలాత్ ॥ 

అనగా వై రాగ్యంబును, ఉపరతియు పూర్థముగానుండి త_క్త్వజ్ఞానము 

కేక టోయిన యెడల మోక్షము కలుగదు. కాని చై రాగ్యోపరతులనెడు తపో 

ణుఅము వలన పుణ్యలోకావా ప్తి కలుగుచున్నది. ఎప్పటికిని మంచిపని వ్యర్థము 

కాదు. అయినను వై రాగ్యోపరతులు లేక త _త్త్వజ్ఞాసము మా(తముండిన 

యమూక్షసాధనమగునని 

శ్రో॥ పూర్ణేబోధే తదనౌ ద్వౌ (పతిబదౌ యదాతదా । 
ఉం ణి థి 

మోకో వినిశ్చితః కింతు దృష దుఃఖం న నశ్యతి । 
Ee 

అనగా త త జ్ఞానము పూ రముగానుండి వె రాగ్యోపరతులు రేనియెడల 
అవ 0ం దుః వ ర్లు 

మోక్షము తప్పకకలుగును. కాని -వను _క్రిసుఖము కలుగనరదు, (ప్రారబ్దము 

i4 
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వలన గలుగు దుఃఖము - వదశయందు నశింపదు. వై రాగ్యమునకవధి సత్య 

లోకాధిపత -ము ల ంచుననినను నపేక్ష_ కపోవుట. 'జ్ఞానమునకవధి దేహము 

నేననియెడి దృఢజ్ఞానము అవివేకద శయం దెట్లుండునో యట్లు ఆత్మస్వరూ 

పము నేననెడి దృఢ నిశ్చయము కలిగియుండుట. ఉపరతి కవధి గాఢముగా 

నిదిరించునపుడు (ప్రాపంచిక సర్యవ్యవహారములను మరచినట్లు నిల వ్యవ 

హారములందు జోక్యములేక యుండుట. త_త్త్యజ్ఞానులలోగూడ కొందరు 

రాగద్వేషాది తారతమ్యములు గలవారుగా యుందురు. ఏలనన (ప్రారబ్ధకర 

ఫలము లనేక -తులుగా నుండుటచేత యాయాజ్ఞానులు ఆయావిధముల వారి 

వారి [ప్రబల (ప్రారబ్బకర ఫలవశమున వ శ్రించినను వారి జ్ఞా నమునం దెంత 

మా(త్రము భేదముండదనియు, అట్టి అఖండపరిపూర్ణా త్మబోధ ననుసరించి 

ముక్కియందు తారతమ ము లేదనియు, నిదియే వేదాంత సిద్దాంతమనియు, 

విద్యారణ్యముని యిటు తెల్పుచున్నారు 
ae) 

శో॥ కృష్ణోభోగీ జకస్వ్యాగి రాజానౌ జనక రాఘవౌ | 

వశీష్టఃకగ క రాచ కర్కటీ పి శితాశనీ ॥ వేశ్యారతో 

వామచేవః పింగ వేశ్యకామిసీ అషెతే జానిన స్పమాః ॥ 
అ ఖు 
యె 

అను పై వచనము ఈ అర్థమునే తెల్చుచున్నది. కాన ముముక్లువై న 

అభా సకుడు, యీ తత్వ్వజ్ఞానము, యింత (ప్రధానమై తన మోక్షప్రా పికి 

సాక్షత్సాధన మగుచున్నది. గాన వైరాగో పరతులు (పారబ్బబలవశమున 

యించుక లోపించియున్నను నిరుత్సాహము చెందక వాటిని “పెంపొందించు 

యత్నముతో యీ తత్త్వజ్ఞానమును గురుముఖతః (శ్రవణ, మనన నిది ధ్యస 

నములను పురుష ప్రయత్వ ముతో సర్వదా అభ్యసించుచు తన సత్య స్వరూప 

మైన ఆతా నుసంధానమును మరువక సర్వదా (పీతి నిశ్చయములతో చేయు 

చుండవలయును. ఇదియే మోక్షమార్గమునకు పరమసాధనమగును. 



ముముకువునకు చిత్తనాశ పయత్న ము- 
seu నావి చా 

వృత్తాలంబన ఆవశ్యకత 

మోక్షేచ్చకలిగి సాధనచెయు జీవుడు ముముక్షువు అనబడును. ఇట్టి 
ముముక్షువునకుతన సత్యస్వరూపో పలబ్టిపర్యంతము సాధనము లావళ్యకములు, 

ఇట్టి సాధనములతో (బహ విద్యానుసంధానాదులు ముఖ్యమగుచున్నవి. ఇట్టి 

ముఖ్య సాధనములను ఆభ్యసించుటకు సాంఖ్యయోగములు రెండును ఆవశ్య 

కములు. సాంఖ్యమనగా సత్యజ్ఞానము. ఈ సత్యజ్ఞానము స్వశరీర సర్వ 

దృశ మిథ్యాత్వమును (గ్రహించి నిశ్చయించుకొని యిట్టి మిథ్యాత్వమునకు 

సత్వాధిష్టాన సత్యస్వరూపము తనే అని (గ్రహించి (పీతి నిశృయములను 
సంపాదించి తదనుభవములను పొందవలెను. దీనికి అంతకి ఆవశ్యక మెన విచా 

రణ ఇంతవరకు (శుతి యుక్త నుభవములతో నిరూపించి నిశ్చయించి 

యున్నాము. 

దీనివలన జిజ్ఞాసువులై న ముముక్షువులకు పరోక్షజ్ఞాన నిశ్చయము కలు 

గును. ఇట్లు కలిగినను తత్సల [ప్రాప్తికి అనగా స్వానుభవమును పొందుటకు 

-యవలసిన ఆభాస సాధనములన్నియు ముందేయున్నవి. ఏలయన 

ఈ ముముక్షువు (కుతి ప్రామాణ్యమును శిరసావహించినవాడు. ఐనను “తత్త్వ 

మసి" “అహం౦[బహాసి'” అనుమహావాక్యములచే సరోక్షముగ గుర్వీశ్వర 

ప్రసాదముల సహాయముతో తెలిసికొన్న సత్య పదార్థము సర్వజగ దధిష్టానము 
తాను అనగా నేను అని స్వానుభవమును పొందుటచే గాని తాను సత్యస్వ 

రూపుడు కాడు. ఇదియేగదా ముముకువుయొక్క ఆశయము. ఇట్టి సరమా 

వధిని పొందుటకు పూర్వాచార్యులబో ధను శిరసావహించి ఎంత విచారణచేసి 

వివేక నిశ్చయములను సంపాదించిన ఎంత మహనీయులకై నను స్వానుభవ 

మును పొందుట అనగా అపరోక్షముగా సత్యజ్ఞానమును పొందుట చాలా క్రశ 

సాధ్యము. ఇట్టి కేశమునకు ముఖ్య హేతువు చిత్తవిక్షేషము. ఇట్టి చిత్త 
విక్షేషములు చి _త్తనిగ్రహమువల్లగాని శాంతించవు గాన ముముక్షువునకు చి త్త 
నిరోధాభ్యాసము చాలా యావశ్యకము, ఈ చిత్త నిరోధమునే యోగమని ' 
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“యోగశ్చిత వృతి, నిరోధః” అని పొతంజల సూతము తెలుపుచున్నది, 

ఈ చి త నిరోధాభ్యాసము చాలా క్లేశకరము. ఐనను “అభ్యాస వె రాగ్యాభా ౦ 
వాటి np) లి ర 

తన్నిరోధః” అను యోగసూ(త్రము అభ్యాసవై రాగ్యములచే చిత్త నిరోధము 
అనగా చిత్మనాశమును పొందవచ్చునని తెలుపుచున్నది. 

నిత్యానిత్యవివేక, త_త్త్వవిచారణలచే జగన్మిధ్యాత్వజ్ఞానమును సంపా 

దించిన యడల యీ చి త్తవికేసము కొంతవరకు ఉపళమించును. ఐనను తన 
సత్యస్వరూసము గోచరించినగాని చి త్తవికేప, ఆవ ప్ 

గవు. ఒకవేళ చి త్తవిక్షేప ౮ రాహిత్యము క లిగినను ముముక్షువు స్వశరీరా మాన 
మును పూర్తి రిగా నీరూ లించుటకు ఇంకను తన సత౭స౭రూప (గహణ 

దార్హ్యమును | సంపాదించవలసియున్నది. దీనికిగాను ముముక్లువై నవాడు తన 
వృత్తి తిని నిరాలంబనముగా యుంచక సదా స్వస్వరూపానుసంధానాల ఏ౦బనముతో 

యుంచవలయును. ఇట్లు చేయక ఈవృ త్తిని నిర్విషయకముగా ఉంచిన యడల 

అది దృశ్యవిషయ ఆలంబనగలదికాగలదు. ఇదియే అజ్ఞానము. “అభాన 
(పత యాలంబనావృ తి తిః నిదా” అనీ పతంజలి తెబుపుచున్నాడు. ఇట్టి స్ధితి 

కేవలము తమః (ప్రధానమైనది. ఇదియే అజ్ఞానము. ట్టి న్నిదాత తమోవృత్తు 
లను నిరూ లించుటకు ముముక్షువనకు స న్వస్తు గహణము అనగా స్వస్వ 

రూపానుసంధానము సతతమానశళశ కము. ఇదియే అజ్ఞాననినృ త్రికి సాక్షాత్సా 
ధనము. గనుక ముముకువుసకః న వికేపని ల 3 చి త్తాలంబన సాధన 

మిథ్యాత్యమును నహించుడ రక తో త్వజానయ స మనోనాశములావశ్యక 



ముముక్షువునకు చి త్తనాశ ప్రయత్నము.వృ త్ర్ర్యాలంబన ఆవశ్యకత 2 
ta) 

నము. గనుక ముముక్రువు ఈ అదె్వతభ క్తి ననుసరించి సర్వడా తన స్వదూ 

పొనుసంధానమును వృ త్యాలంబనతో చెయుచుండవలయును. ముముక్త్షువున ' 

కాలంబన [ప్రత్యయము తన సత్యస్వరూసము. గాన నోశు అహం అను 

ప్రత్యయములో తన వా _స్తవ స్వరూపమైన చిదంశమును మాత్రము పూర్ణ 

ముగా త_త్తఇంపదముల భాగత్యాగ లక్షణచే వివేచన చేసి నిశృయించుకొన 

వలయును. తాను ప్రారబ్దానుసారముగనే పనులు చేయుచున్నను తన పూర్ణ 

వల చిత్స్యరూపమును మరువకూడదు. అట్టి తన సత్యస్వరూపమును సదా 

గుర్తించుచు ఈ కరచరణేం[దియాది స్టూల శరీరమును, ఈ మనోబుద్ది చిత్తా 

హంకార [పాణ సంఘాత మైన సూక్ష్మ శ రమును తానుగానని నిశ్చయించు 

కొనవలయును. ఇట్టి నిశృృయమును పొందినను తాను ఇంతకుముందు 

అనాద్యవిద్యా(భాంతి కల్పితుడై అజ్ఞానముచే చేసిన (ప్రారబ్దకర ఫలముల అను 

భవమునకు ఇట్ట కల్పిత దేహము తనకు కారణమై యీ సంసారమును కల్పించు 

చున్నది. గాని వాస్తవములో తనకెట్టి సంబంధము ఈ దేహాదులతో లేదని 
తెలిసికొనవలయును. ఈ (వొరబ్బము విధించిన శికవంటిదిగాన శికెకాలాం 

తమువరకు ముముక్షువు అతిజాగరూకతతో అ మానస క్రతారాహిత ముగ 

వయా(తను గడపుచు (బహ నుసంధానపరుడై తన సత్యస్వరూపమును 

వృత్తి వ్యాప్తితో సదాగ్రహించుచుండవలయును. ఈ  వయాత్రను 

ముముక్షువు నాటకమందు నటుని (పదర్శనములాగున అనుభవించుచుండ 

వలయును. అనగా సుఖదుఃఖములను నాటకరంగమందు (పేక్షకుడు సాందు 

చున్నట్లు అనుభవించవలయును, ప్రారబ్దానుసారముగ వచ్చిన యీ వ 

యా(శ్రానాటకము పూర్తియెన తదుపరి (ప్రతీబంధనివృ _త్త్యనంతరము నాటక 

ములతో పనియుండదు. ఉన్నను అట్టివి వాస్తవముగా బంధకములు గానేరవు. 

కాని (ప్రారబ్ద (పతిబంధము -రిన వెంటనే తన నిత్యనిరతిశయ శౌ శ్వతసుఖి 

స్వరూపమును పొందు ఇట్టి వారిని గురించియె. 

న్టో॥ త ద్చుద్దయస్తదాత్మాన _స్తన్నిఫైస్తత్పరాయణా: | 

గచ్చుంత్యపునరావృ త్తిం జ్ఞాననిర్ధూతకల. షాః [] 



ప నుసనాన దర దధి 2 (బహ విద్యానుసన్థాన ఎణం 

లా ల్లో న ల న [౮] అనగా సర్వదా స్వస్వరూపానుసంధానమును చేసి 

పుణ్యపాపాదులను లకిం పచేసి! వారై పునరావృత్సి రహితమైన శాశ్వత 

పదమును పొందుదురు. అని (కృష్ణ భగవానుడు తెలుపుచున్నాడు. 

ఇట్టే పునరావృత్తి రాహిత్యమును కోరువాడు ముముకువు గనుక 

పె నిరూపణలను బాగుగా (గహిెంచి స్వానుభవములో తెచ్చుకొనుట ఆవశ్య 

కము. దీనికిగాను ముముత్తువు సంకల్పరహితుడుగానుండవలయును. ఇట్లుండు 

టయే చిత్తనాశసాధనమై మోక్షప్రాప్తి సాధనమగును. 

శో సంకల్పిత్యంహాబంధస . కారణం తత్చరిత్యజ | 

మోక్షస్తు నిస్స్పంకల్పత్వం తదభ్యాసంధియాకురు / 

అని వాసిషవచనము తెలుపుచున్నది. 

ఇట్లు అభ్యసించుచు సదా తను అను నేను సర్వాధిష్టాన స్వ(ప్రకాళ 

నిత్యనిరతిశయ పరిపూర్ణ సంవిత్స పరూపుడనని తన అఖండస్వరూపమును 

అనుసంధానమును చేసకొనవలయును. చిత్తము నించుటకు యోగము, 

జ్ఞానము అని రెండు మార్గములు కలవు. వీటిని ముముక్తువులు వారివారి వాస 

నానుకూలతనుబట్టి (గ్రహించి అభ సించుచుండవలయును. దీనినే 

శో) అసాధ్యఃక స్యచిద్యోగః, కస్యచిద్ జాననిశ్చయః | 
౧ దో 

(పకారాద్వ్యా తతోదేవో జగాద పరమేశ్వరః 11 

అని ఒకరికి జ్ఞానము తేలికగాను, మరియొకరికి యోగము శేలికగాను 

ఉండును. వారివారి వాసనా సామర్థ్యమును బట్టి (గ్రహించుటకు పరమేశ్వరుడు 
రెండింటిని ఉపదేశించెనని వశిష భగవానులు తెలుపుచున్నారు. 

వృత్తి దాని పరమ ప్రయోజనము 

వృత్తి యనగా విషయములను (గహించు మనః పరిణామము. 
మనస్సుయే విషయాకారాకారత నొందుట వృ _త్తియనబడును. ఈ వృత్తి 



ముముక్షువునకు చిత్తనాశ (ప్రయత్నము-_వృ త్రాలంబ ఆవశ్యకత శ 

యనునది అంతఃకరణ ధర ము. ఇది జడము. ఐనను - వునకు భావాభావములు 
రెంటికిని ఈ వృత్తియే ఆధారమగుచున్నది. జీవుడు భావవృత్తిచే వస్తుదర్శ 
నమును అభావవృ్తిచే వస్తులోపమును పొందును. ఈ వృత్తియే -వునికి 
ఆత సాక్షాత్యా-రమునకు సాధనమగుచున్నది. దీనినే “అజ్ఞాననాశాయ వృత్తి 
వ్యాప్తి రపిక్షశ్ణే” యని పంచదశికారులు తెలుపుచున్నారు. వునికి వ్యవహార 
మంతయు ఈ వృత్తి మూలకముగనే జరుగుచున్నది. ఈ వృతి, ధర ములే 
-వునకు జా్యాగత్స్వప్నసుషు ప్రులను మూడు యవస్థలను కల్చ్పించుచున్నవి. 

జా_గత యనగా ఇంద్రియ సంకర్షణముతో వృ_త్తిద్వారా విషయము 

లను (గహించుట. స్వప్నమనగా పదార్భములతో ఇంద్రియ సంకర్షణములేక 
కేవల వృ_త్తిచే విషయములనుగహించుట. సుమ ప్తియనగా వృత్తి, అజ్ఞానము 

నందులయమై తాత్కా-లికముగ - వునికి అఖిండాకారమున యుండుట. ఈ స్థితియే 

సర్వ" వులకు అజ్ఞానదశలో తాత్కాలిక సుఖము నిచ్చుచున్నది. ఇట్టి మూడ 

వస్థలు జీవునికి ఈ వృత్తి నిమి_త్తముననే కలుగుచున్నవి. ఈ స్థితులన్నియు 
వుని ప్రయత్నము లేకుండగనే ఆయా-వుల (ప్రారబ్దకర ములనుబట్టి నైస 

ర్లికముగా సంభవించుచున్నవి. ఇదియే ' వుని సంసారస్థితి కాన యిట్టి సంసార 
దుఃఖస్థితినుంచి తప్పించుకొనదలచిన "వుడు తన శాశ్వతసుఖమునకుగాను 

యిట్టి తన వృత్తినే శాస్త్రీయ (ప్రయత్నముతో వివేకముగ నుపయోగించు 
కొనిన యెడల ముముక్షువునకు యీ వృ త్తియే మోక్షసాధనమగును. ఎట్లనిన 

మానవునకు యీ అజ్ఞానవృత్తితో అప్రయత్నముగనే జా గత్స్వవ్నను 

స పులు కలుగుచున్నట్లు, ముముక్షువు జ్ఞానవృత్తిచె తన స్వప్రయత్నముతోడ 

జా్యగజ్జాాగత, జాాగత్స్వప్నము. జాగ్రత్సుషు పృులను అభ్యాసముతో సంపా 
దించిన యెడల అవియే మోక్షసాధనములగును. ఎట్లని విచారింతము-- 

ఈ మూడు స్థితులయందునూ జాగ్రతయను యొకే శబ్దము వాడబడియున్నది. 

ఇం[ద్రియవృ త్తిచే విషయ్మప్రకాశము జ్యాగత యనబడును. వునకు అజ్ఞాన 

ముచే వ్యవహారకాలమందు యీ మూడు స్థితులునూ కలుగుచున్నవి. కాన 

వాటిని జ్ఞాన పూర్వకముగ హించిన యెడల ముముథతువు యథార్థ మును 



బా బహ విద్యానుసనాన దర్పణం 
—_ న డు అనో ఇల = 

తెలిసికొనగలడు. కాస జీవుడు యిట్టి తన మూడు స్టితులనున్నూ శాస్త్రీయ 

నృ త్తి జ్ఞానముతో (గహించిన యెడల అట్ట మూడు" అవస సలూ లేక సతు 

లున్నూ యొక్కటియేనని తెలియగలడు. “కాన జీవుడు ఈ తన మూడు 

అవస్థల యథార్థమును తన వృత్తి జ్ఞానము తోడనే తెలిసికొనవలయునుగాని 

అన్యమార్గములేదు. సుఖము ప్రతిజీవుని చేతను కోరబడుచు (పతీ వని 

చేతను ఒక్క-విధముననే వారివారి సుషు ప్తియం దనుభవింపబడుచున్నది. 

ఈ సుషు ప్తియందు సర్వజీవులకును ఒక్క విధమునన సుఖము తాత్కాలిక 

ముగనై నను కలుగుచున్నది. కనుకనే సర్వ వులు తమ పనులనై నను విడచి 

యీ సుమ ప్తిసుఖమును కోరుచు యనుభవించుచున్నారు. కాని యిట్టి సుఖాను 

భవము తాత్కాలిక మే యగుచున్నది కాని వునికి శాశ్వతముగా నిలుచుట 

లేదు. ఏలనన వునికి నిత్వసుఖమన్నను, మోక్షమన్నను యొక్క-టియేనని 

లోగడనే నిశ్పయించియుంటిమి. కాని సుషుప్రియందు కలుగుచున్న 

సుఖము, వృత్తి అజ్ఞానమునందులయ మై, అజ్ఞానమువల్ల నె సుఖాభాసమున 

కలుగుచున్నదికాన అట్లు కలుగుచున్న సుఖము తాత్కా-లిక మై తమోగుణ 

ప్రధానమగుచున్నది. కాన జ్ఞానపూర్వకముగ యీ సుఖము వునికి సుషుప్తి 

యందు కలుగుటలేదు. అందువలననే తాత్కాలిక మై అనిత్యమగుచున్నది. 

కనుక యీ సుఖమును సుఖస్వరూపమున నిత్యముగా పొందుటకు యీ సుమ పి 

స్టితిని జీవుడు, నృ త్తిజ్ఞానపూర్వకముగా నభ్యసించిన యెడల కాలపరిపాక 

మున ఒకరూపమైన వృత్తి నశించి జీవుడు తాను జ్ఞాన స్వరూపుడుగా మిగు 

లును. ఇదియే సుఖస్వరూపము, నిర్వి శేషము, శాశ్యతసుఖము. కాన వుడు 

యిట్లి స్టైతిని సంపొదించుఏకు అనగా తన పరమార్థ స్వరూపమును పొందు 

టకు జ్యాగతతోనే అనగా శాస్త్రీయ వృ శ్రిజ్ఞానముతోడనే జాగజ్జాగత, 
జాాగత్స్వప్నము, జా గత్పుషు ప్పులను [క్రమముగ నభ్యసించుచుండవల 

జాగజ్ఞాగ్రత యనగా వుడుతనవృ త్తి జ్ఞానముతోడనే యీ స్వశరీర 

సర్వదృశ మునూ మిథ యని నిశ్చయముగా గహించుట. ట్ట 
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జా(గత్స కన్న మనగా తన వృత్తి త్రిజ్ఞానము తోడనే జ్లా జ్ఞానపూర్వకముగ 

యీ స్వళరీర జగ త్రునంతయు దృశ్యసక్త కలా మాన రిహితుడే స్వప్నప దార్హ 

ముల లాగున చూచుచూ అనుభవించుట. 

[గదశయం దే స్వ శరీర సర్వదృృశ - తన 
ది 

గా జా 

మునూ తన నువు పిలో లాగుననే చూడక, వినక, తెలిసికొనక, అఖండాను 

ఈ ముముక్షువు యిట్లి సితిని శాస్త్రీయ్మప కియలచే శ్రానపూర్వకముగ 

నభ్యసించువాడు గనుక కాలక్రమమున తాను, తనకు సహాయముగా సు 
కొనిన వృత్తి నశించి తాను మాత్రము జ్ఞానరూపుడై మిగులును. జీవుని 

బంధమోక్షములు రెంటికిని యీ వృ త్తియే కారణమగుచున్నది. దీనినే : ___ 

శో నిర్వికారతయా వృత్యా, (బహ్మాకారతయా పునః | 

వృత్తి విస రణం సమ్యక్ సమాధిజ్ఞాన సంజ్ఞకం i 

నిర్వికారవృ త్తిచేత అనగా విషయానుసంధానములేని వృ త్తిచే మరల 

(బహ్మాకారత్వముగా అనగా ద్వైతానుసంధాన శూన్యముగ నుండుటయే జ్ఞానము 

సమాధి యగుచున్నదని (శ్రీ శంకరులు తెలుపుచున్నారు. కాన ముముక్షువు 

తన వృత్తిని దృశ్యపరిచ్చిన్నాకారములనుంచి మరల్చి సదా అపరిచ్చిన్నమైన 

తన పరిపూర్ధ స్వరూపమునే (పత్యగ న్నముగ అఖండాకారవృ త్తితో 

(గహించుచుండవలెను. ఇట్లాచరించు చిత్త శుద్ధిగలవారలకు (బహా కారవృ త్తి 

జ్ఞానముకలుగునని నా 

లో అనేనై వ (ప్రకారేణ వృ_త్రిర్బంహ్మోతి కాభవేత్ | 

ఉదేతి శుద్దచి తానాం వృ తిజ్లానం తతః పరం ॥ 
ధి ఈం 

అని గూడ _ శంకర భగవత్పాదులు తెలుపుచున్నారు. కనుక - వుడు 

యిప్పుడు తన వృ త్తితో అపయత్నముగ సర్వమును ఖండ, ఖండాకార 

వృషత్తిగ తెలిసికొనుచున్నాడు. కాని యీ సర్వమునే తన వృత్తి ప్రయత్న 



వ (బహ విద్యానుసస్దా న దర్పణం 

ముతో అఖండాకారవ్య త్తి తిసి (గహించిన ౮ యెడల అప్పుడు యుండునది కవ 

యొక్క అఖండ పరిపూర్ణ స్వరూపమొక్కటియేకాని మరియేమియు స్వ 

యుండదు. దీనినే (శుతి వక్ర మేవాది యం(బహ " “నేహనానా స్తీ కించన" 

అని ఆన్వయవ్యతిరేకములతో స్పష్టముగా జీవునకు తెలుపుచున్నది. 

ముముక్తు వ్యవహారాచరణావశ్యకత 
wei అ 

ముముక్షువు శాస్త శ్రవణాదులచే ఈ స్వశరీరసహిత సర్వదృుశ్య ము 
సర్వాధిష్టానమైన (బహ. యందు అధ్య _స్తమని తెలుసుకొని, దానిని విడచి 

అధిషానమెన (బహ యే తాను అని సర్వదాగహించవలసియున్నది. ఇల్లు 
అ ఈ శం రాం 

(గ్రహించుటకు ఈ (క్రింది వాసిష్ట శ్లోక నిరూపణ సహకరించును. 

శో సం వేదః సంపరిత్యాగా త్సాణ స్పందనవాసనే | 
గా (ar 

సమూలం నశ్యతః (పం మూలచ్చేదాదివ(దుమః Il 

మొదలు ఛేదింపగా వృక్షము నశించునటుల దృశ్యమును విడువగా 

వాసన, (పాజణచలనము ఈ రెండును సమూలముగా నశించుచున్నవి. 

శో॥ సంవిదం విది సం వేద్య జం చీరతయావినా | 
గ (a ॥ 

నసంభవతి సం వెద్యం కై లహీన ప్రిలోయథా i 

నువ్వు గింజలేక నూనె సంభవింపనియట్లు దృక్కులేక దృశ్యము 

సంభవించదు. కావున దృ శ్యమునకు దృకు._ వమని యెరుగుము. 

స 

శ్ సబహిర్నా స్ప నరే కించిత్సం'వెద్యం విద్య తేప న్పుథక్ | 

సంవిత్ స్ఫురతి సంకల్చ్య సం వేద్యంపశ్యతిస్వత ః i 

లోనగాని, బయటగాని దృశ ము కొంచెమెననులేదు. దృక్కేదృ శ్రి 

మును కల్ఫించి దానిని ప్రకాశింపజేయును. ఈ యర్ధమును దృష్టాంతముతో 



ముముకు వ్యవహారాచరణావశ్యకత నో 

నుపపొదించుచున్నాడు-- 

శో స్వప్నేయథాత. మరణం తథాదేశా నర స్టితిః | 

స్వచమత్కారయోగేన సంవేద్యంసంవిద స్తథా ॥ 

స్వహ్నమునందు దృక్కుయొక్క చమక్కారముచే తన మరణమును, 

దేశాంతర గమనమును ఎటుల తోచుచున్నదో అటులనే జాగత్తునందు 

దృశ ము సంభవించుచున్నది. 

శో॥ పూర్వదృషమదృషంవా యదస్యాః ప్రతిభాసతే | 
ap లు (ఎ) 

సంవిద_స్తత్చ యత్నేన మార్జనసీయం విజానతా ॥ 

మున్నుచూడబడినదిగాని, చూడబడనిదిగాని యే వస్తువు దృుక్కు 

యొక్క సాన్నిధ్యమువలన తోచుచున్నదో ఆ వస్తువును పండితుడగువాడు 

[(మయత్నముచే తొలగించుచుండవలయును. 

శో తదమార్షన మా(తంహిమహాసంసారతాంగతమ్ | 

త(త్రమార్గన మ్మాత్రంతు మోక్ష ఇత్య ధీయతే ॥ 

ఆ దృశ్యమును మరువకుండుట మా(త్రమే మహాసంసారమనియు, 

ఆ దృశ్యమును మరచుట మా।తమే మోక్షమనియు చెప్పబడుచున్నది. 

ఈ పైన తెల్పిన విధమున ముముక్షువు (గహించినను, దృశ మైన 

అధ్య _స్తము- అధిష్టానమైన (బహ్యముకన్న వేరుగా నుండుటకు వీలులేదు. 

గాన ఈ సర్వదృశ్యము (బహో న్నముగానే యుండవలెను, గాని (బహ ను 

విడచి న్నముగా యుండుటకు వీలులేదు. ఏలనన నిరధిష్లానభ్రాంతి కలు 

గుటకు వీలులేదని లోగడనే నిశ్చయించితిమి. అధ్య స్తమైన యీ (ప్రపంచము 

సత స్వరూపుడైన (బహ యందు “రజ్జుసర్ప వత్) అధిష్టిత మెయున్నది. 

గనుక కల్పితమైననూ (ప్రపంచమునకు గూడ నాశము ఎప్పటికిని లేదు. కౌని 

మిథ్యాత్వమనగా జ్ఞానముతో ఈ ప్రపంచము కల్పితము, వా _స్తవముగా లేదని 
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9 కె చి “ ౨ చి అట శ 

కచయోగిచ” ఫలాబఎక్ష లక కర లను చయువాడ సన్నాసి, యోగి అని 
ఆం వ 

కళా డా చెప్పుచున్నాడు. గాన ముముక్షువెనవాడు సర్వకర్మలను దేహాయా త్రాది 
యై 

(కియలనుగూడ ఫలాభిసంధిలెనివా డై న్తవారాహిత ముగ యాచరించవల 

యయుఐను. ఇట్లు చేసిన కర లు తనకు ఉ శర ర (పతిబంధములు కాజాలవు. గాని 

ఇట్లు చేయుటకు అంతఃకరణ తాదాత్మ్యము, (ప్రత్యక్షద్భశళ్యానుభవములు 

ఆతుంకములు కలిగించి స క్ర్షతానుబంధములను సదా కలుగ జేయుచుండును. 

ఆఇంయకుగాను జగని ధ్యాత్వదార్హ క కము అంతఃకర “ణ్ సాధ్య వా సవికతా జాన 

డ్రై థత్వమును సంపాదించుకొనుటకు ముముక్షువు సత్యవస్తు క్లానాభ్యాసముతో 

హాటు ఈ జగని ధ్యాత్వ దార్జ్యమునుగూడా వృద్ది చసుకొనుచుండిన యడల 

ముషమయస క్రతాచి త్త చాంచల్యములు (క్రమక్రమముగా తగ్గుచుండును. సాధ 

నకం చాలా సహకరించును. అభ్యాసకునికి ఇచట రెండు స్థితులు కనబడు 

చున్నవి. స్వశరీరజగత్తుల మిథ్యాత్వమును (గహించి అవి తాను కాను అని 

ని శ్వయించుకొనుట ఒకటి, (వారబ్బాను గుణముగ వచ్చిన సర్వకర్మలను 

మలా పేకారహితుడై యాచరించుట రెండవది. ఇది సాధ్యమా, కాదాయని 

కొంత వివారింతము. లోకములో యాతికుడై న బాటసారి (వాంథుడు 

ఆఆ యా యా (క్రాస్టలములందు సృత్రములలో (ధర శాలయందు) ఆగి అటు 

కుమా్యాటు తను ఉన్న కాలములో తను ఉన్న (పదేశమును బాగుచేయుచూ 

మౌాకర్యములను కల్పించుకొని తను ఉన్నశాలయందు సక్రత లేక కాలమును 

గడి యా(తాసంతరము నిర మానిగా పోవుచున్నాడుగదా ! ఐనను ఆధర్ 

శాలయందు తను ఉన్నకాలములో నిర మానముగా తనకు కావలసిన సౌకర్య 

ములను మా(త్రము చేసుకొనుచున్నాడు గదా! ధర శాలయొక్క అనుభవ 

మును పొందుచున్నను, ఆ శాల తనదికాదను జ్లానముచె దానియందు ఆ 

యానము కలుగుటలేదు. మనము లోకములో కల్పిత పదార్హములవ్నలనై నను. 
ఆఅను్యుల వస్తుసముదాయమువల నై నె నను అనుభవమును హొందుచున్నాము. 

(3 

గాని అపట సకృతా మానములు జనించుటలేదు._ఎందువల సనగా అట్లు 
య 

అనుభవించు వస్తువులయందు తనవి కౌవనిన్నీ, కల్పితమనిః నిశ్చాయ య 
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జ్ఞానముతో అనుభవమును పొందుచున్నాము. గనుక వొటియందు సక్తతా 

మానములు కలుగుటలేదు-- కసే ఈ స్వ శరీరసర్వదృళ్య కల్పిత మిథ్యాత్వము 

లను (కుతి యు క్యనుభవపూర్వక ముగా బాగుగా విచారించి నిశ్చయించు 

కొన్న యడల ఈ ముముకువునకున్నూ యా_ కుని ధర శాలా నివాసము 

లాగున స కతా మానములు కలుగవు ఇ్లే ముముక్షువునకు దృశ్యమందు 

నిశ్చయాదృఢత వ్య సక్ష్తతాభిమానములు ఒకప్పుడు కలిగినను అభ్యాస 

పాటవములచే కాలక్రమేణ తగ్గుచుండును. ఇందుకుగాను లోగడ మనము 

విపులముగా జగన్మిధ్యాత్వ, అంతఃకరణ కల్పితత్వములను గురించి 

చేసిన విమరయంత యును జై ప్రినందుంచుకొని ముముక్షువు సదామననాదులను 

చేయుచుండిన తప్పక కాల్మక్రమముగా అభ్యాసపాటవములను బట్టి ఈ సర్వ 

దృశ - మిథ్యాత్వజ్ఞానమును వృద్దిపొందించుట (బహ్మవిద్యా పా ప్తికి అను 

కూలించునని వేరుగా చెప్పపనిలేదు. ఇంకను విచారించిన యీ (ప్రపంచము 

గూడ నజ్ఞానవశమున ఒక విధముననున్న ఎహ. వస్తువును మరియొక విధ 

ముగా భావించుటచే, అనగా _ పరిపూ ర అపరిచ్చిన్న జ్ఞానమునకు బదులుగా 

పరిచ్చిన్న న్నన్న అజ్ఞానోపాధులుగ భావించుటచే జనించినదియే 

యీ (ప్రపంచము. (తికాలములయందును ఈ (పపంచము ఆ ఎహ్మముకన్న 

వేరుకాదు. ఐనను ఈ అనాద్యవిద్యచే ఇట్టి దృశ్య(భ్రాంతి చూచువారి దోష 

ముచే కలుగుచున్నదిగాని సహజ వస్తువునకు సంబంధించినదికాదు. ఎట్లన 

స్థాణువును (ఛ్రాంతిచే దొంగగా భావించినపుడుగాని, తిరిగి దీప సహాయముచే 

ఇది స్థాణువనీ దొంగ కాదనిన్నీ, భావించినపుడుగాని చూచువాని దృష్టియం దె 
మార్చే కలుగుచున్నది కాని, చూడబడు శ్ఞాణువునం దెంత మాత్రము (భాంతి 

వున్నకాలములోగాని, (భ్రాంతి నివృత్తి త్తియెన కాలములోగాని స్థాణువుయందు 

ఎట్టి వికారమునూ కలుగుటలేదు. ఇతే | (బహ యందు ఈ (ప్రపంచము కూడా 

చూడబడుచున్న ది. స్వప్నములో మనమెన్ని వికారద్భశ ములను చూచినను 

ఆ వికారములు మనకేమియూ యంటనట్లు ఈ పపంచవికారము లెన్ని కలుగు 

చున్నాను (అన్నియు కిల్చితములు గనుక) పా పరమాత ను ఇంచుక ఐనను 

అంటజాలవు. దీనిచే. 



ముముకువుకు అనుసంధానావళ కతా నీరూపణ లిల్లి. 

శో అనాది కా న నిర _న్ల వాసనా దోషేణదుష్టాపురుషస్యబుద్ధిః | 

నానావిధం విశ్వమిహ (ప్రసూతే స్వప్నాదివద్బిహ ణి 

కేవలేఒద్వయే i 

అనగా అంతములేని అనాదియైన వాసనాదోషముతో కూడిన పురుషుని 

బుద్ది, స్వప్నాదులవలె శుద్ధ (బహ యందు నానావిధ (ప్రపంచమును కల్పిం 

చును, అని శంకర భగవత్పాదులు చెప్పుచున్నారు. గాన ఈ జా గత్స్వప్న 

ములు రెండునూ బుద్ది కల్పితములే అని ముముక్షువు తెలుసుకొని నిశ్చయ 

మును పొందవలెను. ఇంకనూ _ రామచం(దమూ ర్తికి వసిష్టులవారు-ముముక్షు 

వృనకు హితమును గురించి :__ 

కో॥ దిక్కాలా ద -వచ్చిన్న మదృష్ల్టోభయకోటికం । 
ఉం న్ ల 

చినా తమక్షయంశాంత మేకం (బహా సి నెతరత్ ॥ 

ల్లో ఇతి మత్వా౬హమిత్యంతరు. కౌము క్రవపుర హాన్ । 

ఏకరూపం (పశాంతాత్నామౌనీస్వాత సుఖోభవ ॥ 

అనగా దేళ కాలవస్తు పరిచ్చేద రహితంబును, ఆద్యంత రహితం 

బును, చిన్మాత్రంబునునగు (చివ్య్ఞుండో నని, బిక్ఫోయింబి అ 'మానములే 

నందున, బిడువబ నదియూ, (ప్రారబ్దవ శంబున బిడువబిడనిదియూ నగు 

శ .రము కలవాడవును, శాంత చిత్తుండవును, నాతా రాముండవునగుము, అని 

బోధించుచున్నారు-గాన ముముకు వ్యవహారావళ్యకత ఇదియే. 

ముముక్టువుకు అనుసంధానావశ్యకతా నిరూపణ 

క ఇట్లు తెలుసుకొనుటకు వివేచనజేసి ఆఅహంపదార్థములోని స్వ శరీరా 

దులనున్ను, ఇదం పదార్లములోని [పపంచదృశ్యమంతటినిన్నీ త్యజించవలసి 
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ముముకువృకు అనుసంధానావ శ్యకతా నిరూపణ నిని 

చున్నవి. దీనికి కారణము అనాద్యవిద్యయేయని తెలిసికొని ముముక్షువు 
సర్వదా తాను వా_స్త్రవముగ నిత్య నిర్వికార స్వ(ప్రకాళ పరిపూర్ణ సర్వా_న్హ 

రుృుహార్వ్యాపకు దై యున్నవాడని నిశ్చయించుకొని సర్వదా తన సత్యస్వరూ 
పమును అనుసంధానము చెసుకొనవలయును. స్వశరీర సర్వదశ్యము తికాల 
ములయందును, అవస్థా తయమందును అనుసూ తముగ అనుభవింపబడుట 
అేదు గాన, పరమార్థతః ఇది సత్యమైనది కాదనిన్నీ, (భ్రాంతికల్చితమైన 
-కేవలవ్యవహారమున కే యోగ్యమనిన్నీ నిశ్చయించి తెలిసికొనవలెను. దీనినే_ 

శ్లో నామరూపాదయోయ్మత్ర కల్పితొళ్చిత్త ఏ భమాత్ : 

వ్యోమ్నీవనగరం యత్త (దృహ తత్త్వమసి (ధువమ్॥ 

“శుద్దమైన ఆకాశమునందు గంధర్వనగరాదులను కల్పించినట్లు, న 

[మహ యందు చిత్త వి భమముచే నామరూపాదులు కల్పింపబడినవో అట్టి 

(బహ యే నీవై యున్నావు” అని శంకర భగవత్పాదులు చెప్పుచున్నారు. 

ముముకువునకు జ్ఞానపూర్వకముగ స్వశరీర సర్వదృ శ్యత్యాగము, 

అధిష్టాన స్వస్వరూప గహణమున్ను ఆవశ్యక మైయున్నది. కాన స్వశరీర 

సర్వదృశ్యమి థ్యాత్వానుసంధానము నిట్టుచేయవలయును._ 

“నాహందేహకః, నాహంపాణిపాదాది మ్మాత్రః, నాహంచత్తురాదీన్టి" 

యాణీ, నాహం (పాణః,నాహంమన;ః, నాహమ న్నఃకరణం, నాహమహంకారః, 

ఇాహాంబుద్దిః, నాహంచి తం, నాహమ నఃకరణాది కారణీభూతా జానరూపః, థ్ ఎ ఎవి పో 
నాహంకారణశరీరం, నాహంచిదాభాసః, నాహం దష్టా, నాహాంద్భశ్యం, 

చాహాం (సషా” 
స్త్ర 

అని యీవిధముగ సీదేహాది సర్వదృశ్యము తాను కానని నిషేధించి 
వరి శేషించిన జ్ఞానస్వరూపము తానుయను జ్ఞానమును సంపాదించి తనస్వస్వ 
రూపమును అనుసంధానము జేసికొనవలసియున్నది. ఇట్టి పరమాత స్వరూప 
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29 [బహ విద్యానుసన్గాన దర్పణం 

మగు స్వస్వరూపమును (గహించుటకు సమాణమెన వచనములు (శుతిస్సు 
బా రా 

తులయందు లబ్బ మగుచున్నవి- 

(శుతి “యసా త్సరం నాపరమ స్త్రి కించిద్యసా న్నాణీయోనజ్యా యోఒ స్తీ 

కశ్చిత్ | 

వృక్ష ఇవ స్తట్లో దివితిస్టతే క స్తేనేదంపూర్ణ ంపురుషేణసర్వమ్ ॥ 

“సయఏషో=. న ఒర్లశ్రదయ ఆకాశః, తసి. న్నయం పృరుషోమనో 

మమయః, అమృతో హిరణ యః” 
$3 

“దేనికంటె ఉత్కృష్టమైనదిగాని, అపకృష్ణమైనదిగాని, చిన్నదిగాని, 

పెద్దదిగాని, మరియొక్కటిలేదో, అట్టిపూర్జుడై న పురుషుడు కదలిక లేనివృక్ష 

మువలె [పకాశమానమగు స్వస్వరూపమునందు ప్రతిష్టితుడై, అర్వితీయుడై 

యున్నాడు. సమ స్తప్రాణుల హృదయాకాశములో ఈ పురుషుడు మనో 

వ్యాపార మా[తముచే (గహింపబడువాడై పరమసుఖరూపమైన జోోతిస్పుగ 

విలసిల్లుచున్నాడు. అని 7 పై [శుతివాక్యములు చెప్పుచున్నవి. 

ఇట్టిపరమాత్మస్వరూపమును శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గీతలలో అర్జునునకు 
రు 0 Ee జ 

(కిందివిధముగ చెప్పుచున్నాడు. 

ల్లో il జ్ఞయం యత్త (తృవక్షె మియద్ జ్ఞాత్వా౬మృతమశ్ను తే | 

అనాది మత్సరం _బహ్మ నసత్తన్నా సదుచ్యతే [1 

థో] సర్వన్లి య గుణాభాసం సర్వేన్షియ వివరితమ్ । 
se) ళాల యం జ 

అసక్తం సర్వభృచైవ నిర్గుణం గుణఖో_క్రృచ ॥ 

య 

నూక్ష = విక్టేయ యం దూరస్థం చా న్రికేచతత్ il 

i 1 అవిభ కంచ భూతె షు విభ కృమివచస్థితమ్ | 
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ఖో il జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతి _స్తమసః పరముచ్యతే | 

జానం జేయం జానగమ్యం హృదిసర్వస్య దిషితమ్ ॥ 
వో వ దః © 

ఏపరమాత స్వరూపమును శెలిసికొన్నమా(తమున అమృతత్వము 
పాప్రించునో అట్టిస్వరూపమును నిరూపించుచున్నాను. ఆస్వరూపము 

అనాదియై నేనే (భగవానుడే) పరాకాష్టగానుండి సదసద్విలక్షణముగనున్నది, 
మజీియు ఇం దియములకు విషయ గహణ సామర్ధ్యము నిచ్చునదై, స్వతః 

ఇన్సి్య'య రహితమై, అసంగమయ్యు సర్వ(ప్రపంచాధిష్టానమై గుణరహిత ము 

గుణములభుజించునదియునై యున్నది. అపై సర్వభూతా నృర్పహిర్వ్యా ప్త 
మైయున్నది. అది సూక్ష మగుటచే ఇన్టియగాహ్యామగునదికాదు. సర్వ 
ప్రాణులయందు ఏకమైయుండియు, న్న న్నముగనున్నట్లు గోచరించు 
చున్నది. భూతముల ఉత్పత్తి స్థితి లయములకు కారణమైయున్నది. చంద 

సూర్యాది జ్యోతిస్సులకు మించిన జ్యో .రూపమై, సర్వప్రాణుల హృదయ 

ములలో విలసిల్లుచున్న ది. ఇదియేజ్ఞానము. జైయము, 

తో i ఇతికే(తం త థాజ్ఞానం క్టేయంచో కం సమాసత$ః । 

మద్భ క్రఎతద్విజాయ మద్భావాయోపపద్యతే ॥ 
— దః 

“ఇట్టి కేత్రాదిరూసముతోనున్న నాస్వరూపమును తెలిసికొన్న నాభ కృడు 
నాస్వరూపమే యగును. 

శో (బహె వపంచభూతాని బహ వభువన [తయమ్ | 
యా QC డా 

(బహై నాహం (బహ. చత్వం (బహ. ణోనా స్తికించన i 

ల్లో 1 ఆఅన్సః పూర్ణం బహిః పూర్ణం స్వయ మద్వయ మ్మక్రియమ్ । 

యదన నం పరంజ్యోూతిః (బహ తత్త్వమసి ధువమ్ 1 
స) 

ల్లో 11 నస్టూలోఒస్ నసూక్షో ఒసి నాఒపి కారణవి(గహాః | 

(బహై వాఒసి నసందేహాః (ప్రత్యగ్బొధై కలక్షణః |] 



22 బహ విద్యానుస న్దాన దర్పణం 

ల్లో 1 చిదెవపంచభూతాని చిదేవభువన్మత్రయమ్ । 

చిదేవాహాం చిదేవత్వం సర్వమేవ చిదేవహి ॥ 

“పంచభూతములు, పంచభూతవికారములగు మూడులోకములు, ఆచా 

ర్యుడ నెన నేను, అ న్సేవాస్తివెననీవు, సర్వముబహ యేగాని వేరుకాదు. 
వూ = QQ 

అ న్లర్నహిర్వా_ప్పము, అద్వి *యమునై న (బ్రహ యేనీవు. స్టూల సూక్ష 

కారణములను విభాగములు నీలోలేవు. నీవుబోధస్వరూపుడవు.” అని శంకర 

భగవద్వచనము మొదలగునవి తెలుపుచున్నవి. ఇట్లు తెలుపబడిన స్వరూపము 

థి ౨. వొ ® డ్డి ల ఆ ని 
నెట్టు గ్రహించి తెలిసికొనవలసినదిన్ని ఈ (క్రింది పూర్వాచార్యుల వచనములు 

తెలుపుచున్నవి-_ 

మ్ 
అ a లు జో, ఖీ అధ 

కా il జగ ద్భావంపరిత్యజ్య (బహ మా(తత్వభావనా | 

వాసనాపక్షయోపాయః సులభస్సూరి సమ తః ॥ 

నే ॥ సనా (తత్వావలొ న సదాసర్వ్మత సర్వతః | 

వాసనాక్షయమాయా తి సత్యమ్మత నసంశయః ॥ 

న త్య క్యాబాహ్యామిదం మనోనిలయనం తుచ్చంమృ షే తిస్వయం 
గా ఎవ 

బుధ్యానిశ్న్చలయా గురూ _క్తిపరయా విజ్ఞాయత త్త్వంమునే । 

(బహ ణ్యస్తభి'దె చిదాత ని సదానన్దె ఒద్వయే నిర్లుణే, 

నస్యా స్తగతె స్పుఖనవసత స్తూపం కిమన్యెర్భమెః 1 

“కనిపించుచున్న [పపంచమందు (వ్రషంచభావమును విడచి బహ. 
ులభోపాయము. సర్వత సద్వ స్తు 

౦చును. మనస్సునాక ర్షి రించు చ PA eh £) 29 లో 
a 

oO ల 

' 

లి గ eA OA 
Q 

xf | 
eA యం 

జ్య 

విడనాడి గురూపచేశముజే తత్త్వమును స్టీర 

బుద్దితో గ్రహించి ద్వైతభావము లేని యానందస్వరూపము నిర్గణమునగు 

(బహ యం దై క్యమునొంది సుఖస్థితిలొనున్నవారికి ఇతర(భ్రాంతులచే కావల 

సినదెమున్నది! 

చున్న్నసర్వ | (ప్రపంచమును 
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కనుక జిజ్ఞాసువు ఏవిధముచేతనై నను ధీ వృత్తిన్నాశయించి స్వృప్ర 

జ్ఞచే చిత్త చికిత్స బేసికొని తనదీర్హసంసారవ్యాధిని నిశ్ళేషముగ నిర్నూలిం 

చుటకు తానే సమర్జుడుకాని, ఇతరులుకారు. గుర్వీశ్వరానుగహమువల్ల గాని 

యౌ సమర్థతకలుగదు. దానిని సంపాదించి (శుతియు క్యనుభవములతో 

నిత్యానిత్య విచారణజేసి (శుతిమాతచే తెలుపబడిన త_త్త్వమస్యాది మహా 

వాక్య (శవణమనన _ నిదిధ్యాసలవల్ల గలుగు అపరోకినుభవరూపముగ 

పొందిన ఆ జ్ఞానము నిత్యమగును. అదిఎన్నటికిని నశించునదిగాని మార్చు 

జెందునదిగాని కాదు. ఇదియె అహం, మమ, అ మానస క్తతావాసనలను 

నిశ్శేషముగ త్యజించి సర్వదృశ్యాధిష్టాన నిత్యపరిపూ ద్ద స్వ(ఫకాళ చై తన్య 

మేతాను అనగా-నేను అను నిశ్చయముతో (గహింపబడవలసియున్నది. 

నివిషయమున సంశయరహితచి త్తుడి  దశమునికథయందు దశముని 

లాగున నిశ్చితస్వరూపుగగుటయే అపరోక్షజ్ఞానమగుచున్నది. ఎట్ల నిన: 

ల్లో 1 దశమో౬సీ తివాక్యోత్హానధి రస్య విహన్యతే 1 

ఆదిమధ్యావసా నేషు నన వత్వస్య సంశయః । 

ఏవం త త్త్యమసీత్యసా 

సమ్యక్ జ్ఞాతత్వమర్థస్య జాయేతై వ (ప్రమాదృఢా ॥ 

“నేను పదియవవాడనను నిశ్చయము కలిగినపిమ ట మజియెప్పుడును 

నవత్వసం శయము కలుగనట్లు, తత్త్వమసి మహావాక్యముచే దృఢమైన 

అద్వి "యాత బుద్ది కలిగినవాని కెవ్వుడును దై్యతము భాసించదు” అని విద్యా 

రణ్యస్వామి తెలుపుచున్నారు. ఇట్టిజ్ఞానము- మనము [కొత్సగా సంపాదించ 

వలసిన పదార్థముకాదు. సర్వులకునిది (పొ_ప్త ప్పమేయైయున్నది. కనుక దీని 

తెలిసికొనుటయే పొందుటగాని, లేనిదానినిసంపాదించుట ఎమియును కాదు. 

ఇట్టి జ్ఞానము (పతివారియందును వారివారి కంఠమునందు హారములాగున 

సదాయున్నను మరచినవారగుచున్నారు. దీనినే... 



2 బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

ష్ 1 ఆతా తుసతం (పాపోఒప స్య(పా_ప్రవదవిద్యయా 1 

తన్నా శే (పా_ప్పవద్భాతి స్వకంఠాభరణంయథా ॥ 

చె అద ధం తక జ్య ళో [| జ్ఞాణొాపురుషవద్భా న్నా కృతాబహ ణి వతా। 

వస తా_త్త్వికేరూవే తసి న్ దృష్టే నివర్తతే ॥ 

“అత వస్తువు స్వస్వరూపమగుటచే సర్వులకు సర్వదా పా_ప్త్రమేయొ 

యున్నను తన కంఠమందున్న హారమునువఠె అజ్ఞానముచే విస రించి 

మరల జ్ఞానముచే గహించుటయే (ప్రా ప్రియని చెప్పబడుచున్నది. స్థాణువును 

పురుషుడని |భమించినట్టు (బహ ను వునిగ (భ్రాంతిచే లోకము గహించు 

చున్నది. వుని నిజస్వరూపమును గుర్తించినపుడా " వత్వము నివృత్త 

మగును, అనిశంకరభగ వత్పాదులు ఇట్టి జ్ఞానము అందరికిని (వాప్తమైయున్న 

దని తెలుపుచున్నారు. దీనినే_ 

“బహై వసన్ (బహా ప్యేతి 

(బహ యేయైయుండి (బహ నుపొందుచున్నాడు అని (శుతితెలుపు 

చున్నది. ఐనను (శుతిమాత ఇంత(ప్రత్యక్షముగ “తత్త్వమసి” ఆ [బహ 

సీవేయని స్పష్టముగ తెలుపుచున్నను పామరులకే కాక విద్వాంసులకుగూ య 

నిట్టి వాక్యమందు |పీతినిశ్చయములు కలుగుటలేదు. ఇదియే అవిద్యావాననా 
బలవై చిిక్యము. దీనినే భగవత్సాదులిట్లు వివరించి తెలుపుచున్నారు... 

శ్లో ॥ సూతకాది నిరాకారం సాకారమిన పశ-తి | 

స్వసి. న్ దృఢ్యపత యేన సూతక -హమితి స్పుటమ్ ॥ 

శ్లో ॥ నతధథాబోధితఃశుత్యా ముహు స్త త్త్వమసీత్యలమ్ । 
విద్వానపి విజానాతి స్వత_త్త్వం మహాదద్భుతమ్ ॥ 

శో॥ అదా ష్టమీతి నవమీతి చతుర్ద తి 

జ్యోతిష్కూవాచోప వస్తి భక్యా ! 



ముముకువుకు అనుసంధానా వశ్యకతా నిరూపణ లది 

శుతే_న్వహో త _త్త్వమసీతివాక్యం 

నవి శ్వాస _న్ల్యద్బుత మేత దేవ ॥ 

ల్లో [| (శుత్యా త_త్త్వమసీత్యేవం బోధ్యమానో౭ప్యనేకధా | 

నవిజానాత్యయం తత్త్వ మీశానుగ్రహవర్డి తః 11 

“ఆకార రహితమైన జాత--మృతాదా -శౌచమును ఉపదేశవాక ముచే 

గ్రహించి, నేను “ఆశాచముగలవాడ” నని గట్టిగా తెలిసికొనునట్టి విద్వాం 
నుడుకూడ, త_త్త్వమస్యాదివాక్యములు బోధించునట్టి ఆత తత్త్వమును 

మా(త్రము తెలిసికొనుటలేదు. ఇది అత్యాశ్చర్యకరము. నేడు అష్టమి, నవమి 

చతుర్దశి యను జ్యోతిష్కుని వచనములను నైతము నమి ఉపవాసాది కృత్య 

యులను నిర్వర్తించు విద్వాంసులుగూడ (శుతిచెప్పినట్టి “త త్వమసి యను 

వాక్యమును విశ్వసించుటలేదు. ఈః యజ్ఞానమహిమ నేమనవలయును 2 (శ్రుతి 

“తత్వమసి” యని యనేకవిధముల బోధించుచున్నను ఈ శ్వరానుగహాము 

లేనివాడు ఈ తత్త్వమును గు ర్తింపజాలడు. 

ఈ 'పెవచనములనుబట్టిచూడగా పండిత పామర సాధారణముగ 

తోకములో వృత్తి సంపాదనా (ప్రధానులగు పురోహిత జ్యోతిష్కులు చెప్పు 

వచనములమీదయున్న విశ్వాసముగూడ నూర్లురుతల్లులతో సమానమగు కుతి 

బాక్యమందు కలుగుటలేదు. దీనికికారణము ఈశ్వరానుగహము తక్కువగా 

ఉండుకేయని చెప్పవలసియున్నది. కనుక _ఎన్నిప్రయత్నములచేనై నను 

శుతివాక్యమందు (పీతినిశ్చయ విశ్వాసములను సంపాదించుట ముముతువున 

కావశ్యకమైన మోకసాధన మార్గమగును. [శ్రుతి స్క్ర్రత్యనుభవములనుబట్టి 

విమర్శజేసి చూచినయెడల శుద్దజీవుడుగా (గ్రహింపబడిన “నేను అను పదా 

ర్ర్ము (అహం నిత్యము, పరిపూర్ణ మునగు ఆ (బహ. యేగాని తదితరము 

కాదు వా స్తవములో _(బహ్మేతరమేదియును లేదు. మోక్షమనగా తనసత్య 

న్వరూపానుభవమును ఫొందుపే. అనగా=మరచినదానిని జ్ఞ పికి తెచ్చుకొనుట, 
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దానిని స్థిరముగ నిలుపుకొనుట. ఇంతకంపే వేరులేదు. ఇదియే నిత్యసుఖము. 

ఆనందస్వరూపము. దీనినే (తి-“ఆనన్లో[బహే తివ్యజానాత్ " ఆనందమే 

(బహ. యని తెలిసికొనెను. “మోవేదనిహితంగుహాయాం పరమేవ్యోమన్, 
సోఒచ్నతే సర్వాన్కామాన్హహ' సర్వోత్కృష్టమైన హృదయాకా శమం 

దున్న వస్తువును తెలిసికొనినవాడు సమ_స్తకామములను ఏకకాలమందు 

పొందును” అని చెప్పుచున్నది. 

కాని అజ్ఞానము అనాది గనుక అవగతి పర్య నము అనుసంధాన మావ 

శ్ష్యకము. ఎలయన-ఈ సత్యజ్ఞానానుభవము వల్ల నే నిత్యసుఖము కలుగును 

గాని కేవలము శబమా(త్రముగ తెలిసికొనుటచే అట్టిసుఖము కలుగదు. 

లోక వ్యవహారములోగూడ కేవల శబ్గజ్ఞానముకన్న అనుభవము అధికసుఖము 

నకు హేతువుగా కనబడుచున్నది. సామాన్య జ్ఞానము అనగా-అనుభవము 

లేని జ్ఞానము అంతగ ఉపయో గపడుటలేదు. ఏదోయొక జ్ఞానములేనిది వ్యవహార 

పరమార్దములలో చేనినిస్నీ పొందలేముగద!: కనుక అనుభవమును సంపొాదిం 

చుటకు 'జ్ఞానమత్యావశ్యకమైనను కేనల (శుతిపఠనజ్ఞానమే పూర్ణసుఖహేతు 
వగుటలేదు. కనుక ఫలముకోరు (ప్రతివారు జ్ఞానానుభవములను రెండింటిని 

సుఖముకొరకు సంపాదించవలసియున్నది. జ్ఞాన శ బ్లార్థమును బాగుగ పరి లిం 

చిన పరమార్థములో జ్ఞానానుభవములు రెండును ఒకటియేయగును. కాని 

వ్య వహారములో జ్ఞానము-అనుభవము రెండును న్న న్నములుగ నున్నవి. 

ఇందులో శ్రానముకన్న అనుభవము అధికసుఖములకు హేతువగుచున్నది. 

ఇది అందరికిని తెలిసినవిషయమే. ఐనను బాగుగా విచారించిన ఈ సుఖదుః 
ముఖలకు అనుభవముకన్న జ్ఞానమే ముఖ్యకారణముగ కనబడుచున్నది. 
ఎట్ల నగా--లోకములో అనుభవము క_ర్హృత్వభో_కృృత్వములచే కలుగుచున్నది 
గాని 'వేరువిధముగ కనబడుటలేదు. ఈ క_ర్హృత్వ భో _క్రృత్వములు జ్ఞానము 
వల్లనే కలుగుచున్నవిగాని, అన్యధా కలుగుటలేదు. ఎట్ల నగా_మనము 
సంపాదిం చిన గృహకళ్యతక్షేతాదులలో “ఇదినాది” “ఇదినాదికొదు” అను జ్ఞాన 
ములోనె అనుభవము అనుభవరాహిత్యము కలుగుచున్నవిగాని, “జ్ఞానము 



ముముక్షువుకు అనుసంధానావ శ్యకతా నిరూపణ VA 

వినాగా కలుగుటలేదు. జ్ఞానమే సుఖదుఃఖములకు హేతువగుచున్నదిగాని 

వా_స్తవావా _స్తవస్టితులు కారణమగుటలేదు. మరియొక విషయము“నాది” 

అనుకొనుటనల్లరాగము, “నాదికాదు” అనుకొనుటవల్ల నిర మానము కలు 

గుచున్నది. వాసనానుసారముగ ఒకేవస్తువునందు |పీతి_ఉపేకెద్వేషములు 

కలుగుచున్నవి. ఈ రాగ--ద్వెష--ఉపేక్షొస్టితులుకూడ అనుకూల (పతికూల 

ఉ పేకెభావములను బట్టి కలుగుచున్నవి. ఈ భావములుగూడ జ్ఞానము ఏనాగా 

కలుగుటలేదు. అందుకుగాను. జ్ఞానసంపాదన మావశ్యకము. 

ఈ జ్ఞానములలో వా_స్తవా వా_స్తవజ్ఞానములు రెండుకన బడుచున్న వి. 

మొదటిజ్ఞానము సత్యము. రెండవజ్ఞానము మిథ్య. సత్యజ్ఞానముచే ఈ 

మిథ్యాజ్ఞాన మును బాధించి అనుభవమును పొందవలయును. కనుక అసత్య 

మైన ఈ సర్వదృ ళ్యజ్ఞానమును త్యజించి ఆ_న్తరసత్యపదార్థ ' జ్ఞానపూర్వకముగ 

(ప్రీతిని శృయములతో సర్వదా స్వస్వరూపానుసంధానాఖ్యాస మావశ్యకము. 

ఇటు చేసినవారికి (ప్రతిబంధనివృ త్యనంతరము, ఆ పర్శ్మబహ. స్వరూపము 
య ది 

వ్యరక్షమె తత్వరూపము తానను అనుభవము తప్పక కలుగును. అట్టి 

అనుభవస్వరూపము సీ క్రింది శ్లోకములు తెలుపుచున్నవి-._ 

రొ ॥ నిత్యం సర్వగతం శాన్తం నిరవద్యం నిరంజనమ్ | 

నిష్కలం ని! షింయం శుద్ధం త దృహ్మాసి, పరంపదమ్ ॥ 
పు 

తో ॥ కేవలం సత్యసంకల్పం శుద్దం (బహి స్మ్యహంపరమ్ | 

పుణ్యపాపవినిర్ము క్షం కారణం జగతః పరమ్ ॥ 

అద్వి యం పరంజ్యోతి రహా స్యా్యనన్టమవ్యయమ్ ॥ 

“నేను నిత్యమై సర్వగత మై, శా_నమె, దోషరహితమైన పుణ్య 

పాపాదిళూన్య మై, నిరవయవమై, శుద్దమై, (ప్రాప్యజ్ఞానమై, జగ త్తుకుమూల 

కారణమై, అద్వి 'యమె, సర్వోత్కష్ట జో తిస్స్వరూపమై ఆనన్గరూపమై 

నాశరహితమెన పర్మబహ. మె యున్నాను, 
Qs యె 



గ (బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

శ్లో ॥ ఏవమాది గుణైర్యు క్షం సత్స్వాదిగుణవర్షితమ్ । 

ఆవిష్టం సకలం [బహ సదాధ్యాయేత్పుకర్మకృత్ || 

“ఇటి| బహ స్వరూపమును సర్వదా ధ్యానించవలెనని” సె వాక్యమున 
ల ర్తి 

వషిషభగవానులు చెప్పుచున్నారు. 
© 

ఈ సర్వదృశ్యదేహాదులు (బ్రహ్మాధిష్టానమందు భాంతిచే అధ్య_స్త 

ము లెయున్నవి. ఈ యధ్య_స్తము అవిద్యాకార -మై అనాదిజన పరంపరగా 

వచ్చుచున్నందున ఈ యధ్యాస (ప్రబలము. ఐనను _పెనజెప్పిన తిని దృఢ 

(పయత్నములబచే నశించును. సత్యస్వరూపానుభవము తప్పకకలుగును. 

వ_స్వ్వనుభవమును పొందుటకు మనన--నిదిధ్యసనముల నిర_న్హరాభ్యాస మావ 

శ్యకమని “అఆవృ తిరసకృదుపదేశాత్” అను (బహ సూత్రము తెలుపు 

చున్నది. 

ఇట్లిజానమును గురుముఖతః (గ్రహించవలసియున్నది. 
యఖ 

“ఆచార్యవాన్ వపురుషోవేద” 

“గురుముఖతః ఉపదేశమును పొందినవాడే త త్త్వ్వజ్ఞానికాగలడు" 

అని (శుతియును, “నవినా గురుసంబంధం వాక్యస్య శ్రవణం” 

'గురూపదేశములేనిదే మహావాక _శవణముండదు” అని సురేశ్వ 

రాచార్య వచనము, 

తద్విది (ప్రాణిపాతేన పరిిప్రశ్నేన నేవయా । 
టై 

ఉపదేక్ష్యన్సి తెజ్ఞానం జ్ఞానిన స్త త్త్వదర్శినః 

తత్త్వ వే తృలనునమస్కరించి, నేవించి పశ్నించినయడల వారు పరమాత. 
స్వరూసమునుపదేశింతురుగాన ఆవిధముగ దానిని పొందుము” అని గితావచన 

మున్నూ తెలుపుచున్నది. ఇందుచే తనస్వస్వరూపమును ఈవిధముగ అనుసంధా 

నము చే గహణముచేయవలయును. అనగా--ఇట్లు స్వన్వరూపానుసంధానమును 



ముముకువుకు అనుసంధానావశ కతా నిరూపణ ని 

చేసికొనవలయును. ఇట్టుకాక, తనకంటె తనచే ఉపాసింపబడెడు దేవత వేరు 

అనుభావముతో ఉపాసించువాడు పకుతుల్ఫ్యు డని 

“యోఒన్యాందేవతాముపా స్తే అనో -ఒసావనో. ౬ హమస్మీతి,నసవేద 

యథాపశురేవం సదేవానామ్” 

అని ఈ|కుతివాక కము తెలుపుచున్నది. ఇంకనూ పూర్వకాలంబున-- 

--దండకారణ్యమందు L రామచం(దమూ _ర్రికి మహాదేవునిచే (బహ స్వరూప 

కై వల్యమోక్యప్రదాయకమగు జ్ఞానము, పద. పురాణమందిట్లుప దెశింపబడియె. 

నద్దానిని ముముతు జనోపయోగంబునకైై నిచట యుదహరించుచున్నాడ-- 

ఈ ఆత్మజ్ఞానమనునది:-- 

న్లో 1 నకర ణా మనుస్టానె ర్నదానై _స్తపసాపి వౌ! 

కై వల్యం లభతే మంర్హ్యః కింతు జ్ఞానేన కేవలమ్ ॥ 

ఏలాటి పుణ్యకార్యముల నాచరించుట చేతను, ఎటువంటి దానముల 

చేతను, ఎట్టి తపంబులచేతను, మానవుడు కై వల్యపదంబు నొందజాలడు. 

కేవల మొకజ్ఞానముచేతనే నొందదగును. 

ల్లో i చిదూప ఆతా యేనై వ స్వదేహ మ పశ్యతి | 

ఆత వహి పరం[బహ్మ నిరేప స్పుఖసీరధిః i 

క్రానానందములకు పరిమితిలేని యేఆత తనను తానే తెలిసికొనువాడో, 

అతడే దుఃఖరహితుడగు పర్మబహ యనబడును. 

ల్లో 11 యస్తు శాంతార్టిది యు కృస్సన్నామాత త్వేన పశ్యతి 1 

సజాయ తే పరం జ్యోతి రద్ర్వైతం (బహ కేవలమ్ 11 

ఎవ్వడు శాన్స్యాదులతో గూడి నన్ను పరమాత్మగా చూచునో వాడు 

సాయుజ్యమును, పిమ ట నుత్కృష్టమగు పరంజ్యాతియై 'కేవలమ ద్వైత 

మగు కై వల్యముక్షిని, బొందును. మరియును:- 



లం (బహ్మావిద్యానుసన్దాన దర్పణం 

శ్లో ॥ ఆత స్వరూపావస్థానం ము_క్తిరిత్య ధీయతే | 
సత్యం జ్ఞానమనంతం యదానందం బహ్మ కేవలమ్ ॥ 

క్షా 11 సర్వధర విహీనంచ మనోవాచామగోచరమ్ | 

సజా -య విజా య పదార్థా న నామసంభవాత్ ॥ 

ఆత్మ స్వరూపములో కలిసిపోవుటయే ముక్రియని చెప్పబడినది. సత్య 

జానానందమయమె నిర్వికారమె, స్వధర హీనమె, మనోవాగగోచరమె, 
డో a దా య a. 

సజా య, విజా య, స్వగతభేదరహితమై యదైషతమగు నీరూపును 

(అనగా నా రూపమేనని స) త తలంప్పము. 

(ఇ) 

శా] మమస్వరూపజ్లానేన యదా౬ఒవిద్యా (పణ శ్యతి | 
గా క 

తదైక ఏవ వర్తఒహం మనోవాచా మగేచరః ॥ 

శ్లో॥ సదైవ పరమానంద స్ప్వ్యపకాశళ్చిదాత్యనా । 
య యా 

న కాలం పంచభూతాని నదేశో విదిశశ్చన ॥ 
a] 

కొ మదన్యం నాస్తి యత్కించి తదా వ_ర్తఒహమే కలక ॥ 
య 

నాయక అనగా ముముకువు తనయొక్క నిరుపాధిక స్వరూప 
మును తెలిసికొనుటచేత, నెప్పుడు దై్వ్వతజ్ఞానము నశించునో అప్పుడు నేను 
అను తను మనోవాక్కుల కగోచరుడె యక్కడ, యుండును. జానాత్మచే (పకా 

డ_ వ్ 

శుడనై యెల్లప్పుడు పరమానందము గలవాడనై యుందును. నన్నువిడచి 

దేశకాలాది భూతములులేవు. నాకంటె న్నమైనదించుకయు లేకుండ నేనొ 
క్క_డనే యున్నాను. అని హృదయములో నిష్టమగు మనంబుచే అనుసంధా 
నాదులను గావించి నన్ను (అనగా తనను) జ్ఞానస్వరూపమున తెసుకొనిన 

వారు ము ర్త్ని జొందుదురు. 

న్లో i కూటస్థానీహ క కరా ణి కోటిజనా ర్త్తాన పి! 

నేనె వ వినశ్వ్యంతి నతుకర్మాయుతై రపి ॥ 
డా ళా = డా 



ముముకు స్టీతి వ్యవహార నిరూపణ ' 27 

కోటిజన్మార్జీతము లై నను చెడకేకరీతినుండు కరలు జ్ఞానము చేతనే 

నశించును. కరా చరణములచే నశించవు--అనికూడా తెలుపుచున్నారు. కాన 

ముముక్షువునకు సర్వవిధములచెతను అత. జ్ఞానమునకు ఈ స్వస్వరూపాను 

సంధానాదులు ఆవశ్యకమగుచున్నవి. 

ముముక్టు స్టితి వృవహార నిరూపణ 

జగన థ్యాత్వమును తెలిసికొని, పరిపూ జ్లక్షానమును పొందిన మహ 

సీయులకు కూడా ఈ లోకమున ప్రారబ్ణానుభవము | తస్పుటలేదు. “నా భుక్తం 

కీయతే కర కల్పకోటి శతై రపి” అను వచనము ఈ విషయమునే చెప్పు 
చున్నది. గాన ఈ ప్రారజ్ఞానుభవము జ్ఞానులకే తప్పకయుండునపుడు 
సామాన్యజనుల విషయమై చెప్పెడిదేమున్నది ? ఈ (ప్రపంచమును పరమే శ్వ 

రుడు "వలకు తం(డికుమారునికి కుటుం బభారము నప్ప జెప్పి ఆ స్తినిచ్చినట్లు 

సర్వదయామయుడై యుండుటచే వారి తరణోపాయభారమును వారి మీదనే 

యుంచి _పసాదించియున్నాడు. తండి కుమారునికి ఆస్తి రక్షణోపాయముగ 

విద్యాబుద్దులను కలుగజేయించునట్లు ఈ వులకు వారి జ్ఞాన సంపాదనకు 
కావలసిన వివేకమును ఇచ్చి, ఆ వివేకముతో పాటు వయసు వచ్చిన కుమారు 
నకు తం డి స్వాతం త్యమిచ్చునటుల ఈ _వులకు స్వాతం (త్యమును కూడా 

ఈ పరమే శ్యరుడిచ్చియున్నాడు. తండి యిచ్చిన ఆ స్తినిగాని స్వాతం[త్య 

మును గాని బాగుచేయుట - లేక - పాడు జేనుకొనుబి కుమారుని (ప్రజ్ఞా 
ఏ శేషమునుబట్టి యున్నట్లు ఈ |ప్రపంచానుభవమును వివేకముతో వాడుకొనుచు 
స్వ( ప్రజ్ఞా విశేషములచేత ము కృడగుటకున్నూ, బద్దుడుగా నేయుండుటకున్నూ 

స్వాతం[త్యమును -వులకు కలుగజేసి ఆభారమును వులయందే యుంచి 

నాడు. గాన వివేకియైనవాడు దయామయుడై న పరమేశ్వరుడు (ప్రసాదించిన 
ఈ _ప్రపంచానుభవములతో తన (ప్రజ్ఞా విశేషమును చేర్చి ముక్తిని పొందు 
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టయో, లేక బద్ధుడుగానే ఉండుట మంచిదో దీనిని వుడే నిశ్చయించుకొన 

వలసియున్నది. ఇట్లు నిశ్చయమును పొందిన జీవులలో ముక్తిని సాధించ 

వలెనని యిచ్చయించి నిశృయించుకొను జీవుడే ముముక్షువు. ఇట్టి ముముక్షువు 

తనకు విధించిన శిక్షవంటి (ప్రారబ్దానుసారముగ కరా నుభవమును పొందుచూ 
స్వ(పయత్నముచే గుర్వీశ్వరానుగ్రహములను సంపాదించి తగిన యమనియ 

మాదులను పాటించుచూ (శ్రవణమననాదులు చేయుచుండవలెను. 

ఇట్లు చేయుటకు చిత్త విక్షేపాదులు బాధించుచుండును. తదుపశమ 

నార్ధమై త_త్త్వవిచారణకూడా ఆవశ కము. తత్త్వనిశ్చయమువనల్ల చి త్తవిషే 

పాదులు-అభిమాన, సక్ష్తతలు [క్రమముగా తగ్గును. తత్త్వనిశృయమనగా 

జగన్మిధ్యాత్వని శృయముతో స్వస్వరూప గహణము. దీనిని సంపాదించుటకు 

ముముక్షువై నవాడు (భమ (ప్రమాదరహితముగా దిర్హకాల పర్యంతము, 

ఆమరణా_న్తముగాని విసుగుచెందక స్వస్వరూపానుసంధానమును చెయవల 

యును. ఇట్లు (బహా నుసంధానమును చేయుటకు అ_న్తఃకరణమును ఆశ 

యించి సద్వృ త్తులను సంపాదించి వాటిద్వారా అనగా పరిశుద్దమనస్సుతో 

(బహ లక్షణములను తనవే అని అనుసంధానమును చేయవలయును. స్వశరీ 

రము, అ_న్తఃకరణము, మనోవృ త్తులు ఇవియన్నియు మిథ యైన (ప్రపంచా 

_నృ్షతములే. ఐనను (బ్రహ సాక్షొత్కా-రఫలపర్యంతము ఈ య _న్త్వఃకరణమునే 

ఆశ్రయించి, అనగా సహాయముగా సికొని [ప్రయత్నమును చేయవలయును. 

ఇది తప్ప వేరుదారిలేదు. గనుక ముముక్షువై నవాడు ఆహార విహారాదులచే 

నియమ లుడై యథాశక్తి యమనియమాదులను పాలించుచు _బహ్మాభా -సా 

దులకు దెహసంరక్షణ 'దేహధారణములను యథోచితముగా చేసికొనుట 

యావశ్యకము. _ దెహస్థితి స్వస్థముగా లేనియడల అభ్యాసాదులు జరుగవు. 

అట్టి తరి ముముక్షువునకు జీవితాశయమైన (బ్రహ జ్ఞానసంపాదనకే భంగము 

వాహ్ 
కలుగును. శాస్త్రము “వన్ భదదాణిపశ ఈ అని చెవ్చుచుస్నదిగాన 

ఈ దేహధారణ స్వస్థతలకు అవసరమగు కార్యములను నిర్వ ర్రించుటలో 
ఎడా 
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జొదాసీన్యము పనికిరాదు. “శరీరమాద్యంఖలు ధర్మసాధనమ్' అనికూదా 

అ జ్ఞులు చెప్పుచున్నారు. 

ఇట్లు దేహరక్షణ జేసికొనుచు సర్వకాలములయందు _బహా భ్యాసపరుడై 
తన (ప్రారబ్లానుసారవ్యవహారములను నెరవేర్చుచుండవలయును. [బహ్మా 

© (a) 

భా సమనగా_. 

శ్లో॥ తచ్చింతనం తత్క_థనం అన్యోన్యం తత్స” బోధనమ్ । 
ఏత దెకపరత్వంచ (బహా భ్యాసం విదుర్చుధాః ॥ 

ఆనగా మనసుచేత తత్త్వమును చింతించుటయు,దానినే నోటితో చెప్పు 
టయు, ఒకరికొకరు పరస్పరముగా బోధించుటయు, ఈ లాగున ఆ [బహ్మ 
త_త్వెకపరులై యుండుటను పండితులు (బ్రహో భ్యాసమని అనుకొనెదరు, అని 

పంచద వచనము చెప్పుచున్నది. ఇట్లు సదానుసంధానమునుచేయుచు (ప్రార 

బ్ధానుగత వ్యవహారములను నిర్వ _్తించుట సాధ్యమా ! అను శంకకు సమా 

ధాన వచనముగ సాధ్యమని నిరూపించుచు, 

శో పరవ్యసనినీ నా: వ్య(గాపిగృహ కరణి | 
య 

తదేవాస్వాదయత్య_న్హః సరసంగరసాయనమ్ ॥ 

అనగా అన్యాసక్తయైన స్రీ గృహకరా దివ్యాసక్తుర్నాలె యుండియు 
మనసులో ఆపరసంగసుఖమునే ఆస్వాదించుదుండును అని విద్యారణ్యులు 

చెప్పుచున్నారు. ముముకువై నవాడు (ప్రపంచాన్తఃపాతియైన స్వశరీరా నః 

కరణముల సహాయముతో [బహా నుసంధాన సమాధులను ఆమరణా_న్తము 

గాని, (ప్రతిబంధరాహిత్యము వరకుగాని దీక్షతో ఆచరించిన కాలపరిపాకమున 

ఫలమును కలిగించి ఈయ న్లఃకరణో పాధి తనంతట తానే నశించును. అపుడు 
తాను కెవల సాక్షిరూపుడై విలసిల్లును. దీనినే... 

శో అ_న్లఃకరణ సంత్యాగాదవశి షే చిదాత ని । 

ఆహం(బహే తివాక్యేన (బహ త్యంసాక్షిణీక్షతే ॥ 



బి ట్రహ్యవిద్యానుసస్థాన దర్పణం 

అనగా అ న్తఃకరణ పరిత్యాగమును చేయుటవలన కేవల చిదాత యే 

మిగులగా “అహం(బహ్మ ' అనువాక్యముచే 'సాక్షియే (బహ ’ అని (గహిం 

చును, అని శంకర భగవత్పాదులు తెలుపుచున్నారు. గాన (బహ జ్ఞ జానఫల 

పర్యంతము దేహధారణానుకూల వ్యాపారమును, అ_న్హఃకరణ శుద్దిని రక్షించు 
కొనుచు ప్రారబ్దానుసారముగ యథా(ప్రా_ప్పమెన తన కర్మఫలములను నిర 

మానుడై అనుభవించుట మొదలగు (పాపంచిక వ్యవహారము ముముక్షువు 

నకు తప్పదు. ఇట్లు తెలిసికొని జ్ఞానాభ్యాసమును జేయుచూ (ప్రారబ్ధాంతము 

వరకూ జీవితమును గడిపియే సార్థకతను పొందవలయును. వేరుదారిలేదు. 

ఇట్టే ముముకువు నేను అహం అని కలుగు (ప్ర -తిలో తనకు (ప్రారబ్దవశమున 
సం[ఫ్రాప్పమైన కరా నుభవమును పొందునపుడు అనగా వ్యవహారకాలములో 

వాన్తవతః తను పరిపూర్ణుడై ననూ ఇప్పుడు శ -రబద్దుడె పనులను నిర్వి_ర్సించు 

చున్నానని స్వస్వరూపానుసంధాన కాలములో తన దేహాదులు లేవనియు, 

ఉన్నను ఆభాసములనియు వివేచనలతో స్థూలసూక్ష శరీరములను జ్ఞానపూర్వక 
త్యాగమును చేసి నోగు అహం తను కేవలో దృశ్యరహిత పరిపూ క్ష ర సంవిద్దూ” పు 

డని బాగుగ (గ్రహించి వ్యవహారకాలముతో అ_న్వఃకరణ సహితుడుగాను, 

సమాధి కాలములో ఈ సర్వదృశ్య రహితుడుగాను సద్వృ త్తి సహాయమున 

సత్యస్వస్వరూపాలంబనతో సత్యజ్ఞానానంద లక్షణములను (గహించవలెను. 

ఇట్టి కాలములో ఒక్కవృత్తి మా తమే అపేకితము తప్ప ఇతర 
శరీరధర ములతో సంబంధమును పొందకూడదు. వ్యవహారకాలములో గూడ 
ముముకువు శ -రాదుల మిథ్యాత్వమును నిశ్చయించుకున్నను, (ద్రారబ్లాను 

సారమున శరీరయా[త్రకు అంతఃకరణేం్యద్రియముల సహాయము కావలసి 

యున్నది. ఐనను హ_స్తపాదాదుల గోలుపోయిన దురదృష్ట వులు కృత్రిమా 

వయవసాహాయ్యముతో & జీవితమును గడుపునట్లు ముముక్షువు ప్రారబ్ధ్బము ననుభ 
వించవలెనుగాని, వాని తాదాత మును పొందకూడదు. ఇట్లు దేహతాదాత్య్య 
మును జ్ఞానపూర్వక ముగ దేహపాటవస్థితులనుబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు నిరఖి 
మానుడై, అనగా _ దేహవాసనను తగ్గించుకొని శమదమాదులను, స్టితికి 
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వీలగు యమనియమాదులకో అనుసంధాన వాక్యార్థములను మనో గోచరము 

జేసికొని అనుసంధానమును సర్వదా చేయుచుండవలెను. ఎట్ల నగా- 

అనగా మాటలాడుట, విసర్హనము చేయుట, (గ్రహించుట, ఉనీష 

నిమేషములను చేయుట మొదలగు వ్యాపారములను చేయుచున్నను సర్వకాల 

ములయందు చిత్తమును సరమాతు. నియందుంచినవాడవై సంవిదేకపరా 

యణుడవకము . 

క 

శ్లో; మమేదం తదయం సోఒహమితి స న్యజ్యవాసనామ్ । 
ae 

అలానే 

ఏకనిషతయా౬ నస సంవిన్మాత పరోభవ ॥ 
© = గు 

అనగా ఇదినాది, అది, ఇది, చేను అను వాసనలను వదలిపెట్టి "కేవల 

సంవిత్స్వరూపమంది అంతర్నిష్టగలవాడవు కమ్ము. 

శో మలం సం వేద్యముత్సృజ్య మనో నిర లయన్ పరమ్ । వీ 
ఆశాపాశానలం ఛిత్వా స్వసంవి త్తిమయోభవ ॥ 

అనగా దృుశ్యమనేమలమును పరిత్యజించి, మనస్సును స్వచ్చముగా 

జేయుచు, కోరికలనే పాశముల సంపూర్ణముగా (తెంచి స్వస్వరూపమైన 

చిన యుడవు కము , 

వాపి ఇన ది 4 స త్తే 
శో ఉపేక్షితే లొకికే దీ ర్నిర్విఘ్న (బహా చింతన ! 

నటవ ద్భృ మాసాయ తి నిర్వహత్వేవ లౌకికమ్ ॥ 
డు అమానావీలీ ్ో 

లౌకిక వ్యాపారములందు పేక్షడేసి బహ చింతనమందే బుద్దిని ఉంచిన (| 
నటకుని నృ_త్తివలె లౌకిక వ్యవహారముకూడా సిద్ధించును. 
16 



22 (బహ విద్యానుసంన్లాన దర్పణం 

శో బుద్ధింనియమ్య నె నెవోర ర్ల హం ధారయేన్నామరూపయోః | 

ప్రొగనభ్యాసినః పశ్చా “దృరిహా భ్యా నేన తద్భవేత్ I 

మొట్టమొదట బుద్ధిని నియమించి, తరువాత నామరూపములను 

చింతించక పోయినచో (ప్రథమతః విషయానుసంధానరహితునికి తరువాత చేసిన 

(బహా భ్ భ్యాసముచే త తత్సషరూపము సిద్ధించును, అని వసి ష్ట్రభగవానులు రాజై న 

_రామచందునకు చేసిన అత్సానుసం ధానోపదేశ మై యున్నది. గాన ఎవ్వరికై 

నను ఇట్టి (బహా నుసంధానమె సొక్షొను. కి సాధనముగాని మరియొకటి 

కాదు. ఇటుల తెలుసుకొన్నను ఇచట ఒక చిన్న శంక కలుగును. ఎమనగా-. 

ఇట్లు సర్వదా బహా భ్యాసము జేయుట సంసారములోనున్న గృహస్థాది 

సామాన మానవులకు సాధ్యమా : అని తలంపవచ్చునుగాని, ఈ శంకకు 

ఎంతమా(తము అవకా శముకనబడుటలేదు. ఇట్టి సందేహమును నివృత్తి తిజేయు 

టే పరమేశ్వరుడు మానవరూపుడై , అందులోను సంసారనిమగ్నమైన 

రాజవంశములో సంసారియై| రామచందుడు జ్ఞాన సంపాదన విధివిధానములను 

తాననుసరించి లోకమునకాదర్శమును జూపియున్నాడు. జీవిత, స్థితి, కార్య 

ములన్ననో, రాజ్యభారముగల బలి, ప్రహ్లాద, రామ, యుథిష్టిరాదుల కెక్కు 

వయో, లేక మనలకో, పండిత వర్యులే యూహింతురుగాక. వీరందరు పౌరాణిక 

చేవ సంభూతులు_అవతారప్పరుషులు__గాని సామాన్య మానవులమైన మనకు 

సాధ్యమా యనుకొనవచ్చును. ఇట్టనుకొనుటకున్నూ అవకాశము కనబడుట 

లేదు. ఏలనన కొద్ది శతాబ్దముల (క్రిందటివారై న విద్యారణ్య-అప్పయ దీక్షిత - 
మధుసూదనసర రస్వతి ఇత్యాదులు (బ్రహ విద్వరిస్థులె వారు రచించిన అదె ట్రైత్ 

బోధక (గంథములచే ఇప్పటికి న్నీ వారు (ప్రకాశించుచున్న విష 

శే స కదా! ఇందులో విద్యారణ్యస్వామి 

పావీణ త, బాధ్యతలెంత ఉంచవలయునో 

యూహించవలయును. ఇదిగాకను, సుమారు ఈ శత తాబ్బములోనే శీరామ 

కృష్ట పరమహంస __ వివేకానందులు-_స్వామిరామ ర -- సామిశివానంద_ 
ంఎ 

హనీయులు (బహ త్వమునుపొందిన విషయము లోక ప్రసిద్ద మే (5 గ్గు 
య 
టి 
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గదా ! గనుక ఇంకను లోకమునకు తెలియబడని (బ్రహ జ్ఞాలెందరోయుండ 

వచ్చును గదాః గనుక ఇట్టి విద్య దృుర్హటము, మనకసాధ్యమని తలంచ 

కూడదు. ఇదిగాక గృహస్తా_శమములోనుండి జానపరులె (బ్రహ విద్వ 
థి మ ర్లు 

ర్యులై “సన్నా్యాస్మపాయవాం శ్చ" అనునట్లు (పారబ్ధానుపరులై ముక్తిని బడ 

సిన ఉత్కృష్ట వులు మహనీయుతెందరో యుండవచ్చును. గాన ఇట్టి (బహ 

విద్యానుసంధానము సర్వులకు (గాహ్యము, నాక్షొను _క్తిదాయక మెయుండునని 

వేరుగ జెప్పనేల! ముముక్షువునకు ఇంకొక సం దేహమును నిన ర్రింపజేసికొనుట 

యావశ్యకము. ఎదియనగా--జ్ఞానమనునది కనబడు వస్తువుకాదే, దీనినెట్లా శ 

యించుట = అని తోచవచ్చును గాని లోకానుభవములో గూడ మనకు అన్ని 

వ స్తువులు |ప్రత్యక్షములుగా లేవు, వాయువు అనుభవముశేత గాని వస్తుసం శ్లేష, 

చలనములవల గాని (గహింపబడుచున్నదే గాని స్వరూపత:ః కాదు. ఇమే 
౧ లం 

యిప్పుడు ఆధునిక మైన విద్యుచ్చ క్పియునూ గూడ ఉదాహరణముగ కనబడు 

చున్నది. కేవల విద్యుచ్చ కి స్వరూపమెవ్వనికిని తెలియబడుట లేదుగాని ఇదియే 

ఉపాధి సంశేష సంయు కమెనప్పుడు దీని శ కి యెంతయున్నది--ఎట్లున్నది-- 
ధా ఏ ౦ అవన ౧౧ 

ఉన్నదాలేదా అని మన యనుభవమునకు గోచరమగుచున్నది. గాని నిరుపాధిక 

ముగ కనబడదు. ఇక్షు యీజ్ఞానము నిరుపాధికముగాన కనబడదు--కాని విద్వాం 

సుడు అంతఃకరణ వృత్తిద్వారా ఇట్టి జ్ఞానమును తెలిసికొనవలయును. వేరు 

దారి లేదు. ఇట్లు అనుభవము కలిగిన పిదపజైజైక్షజ్ఞానసము మా(త్రమే నిలచి వృ త్తి 

నశించును ఈ వృ త్తియే చరమవృ త్తి. ఇట్టి జ్ఞానమే సత్యరూప జ్ఞాన మనబడును. 

ఇదియే సాక్షెత్యారము, ముక్త్రియు అగుచున్నది. కాని అభ్యాసకాలములో ఇచట 

ఒక రహస్యమును (గ్రహించవలసి యున్నది. ముముక్షువు ఎంత వాడై నను అజ్ఞాన 

కాలములోవలె జ్ఞానకాలములో కూడా అతనికి (ప్రారబ్ధబలమువల్ల అవళు డై 

కొంచెమైనను పాపకార్యములు చేయవలసి వచ్చినచో చేయకతప్పదు. ఐనను అత 

నికిత తషజ్ఞానబలముండుటచే ఈ [కియనిషిదమెయున్నను, అది సంసారికిలెవ 
౨0 దుః (pe 

అతనిని బాధించదు, సంసారి సదేహుడై తన అపరిచ్చిన్నత్వ పూ ర్థత్వములను 

మరచినవాడు. జ్ఞాని ఈపరిచ్చిన్నత్వాదులను త్యజించి తన సచ్చిదానందస్వరూప 



ల్లీ (బహ. విద్యానుసంన్దాన దర్పణం 

మును (గ్రహించినవాడు గాన అజ్ఞాన్యధికారిక మైన విధి నిషేధములు ఇతనిని 

బంధించవు. ఈలాగున నిషిద్ధాచరణము అత్యంత (ప్రబల్మప్రారబ్బమున్నప్పుడే 
సంభవించునుగాని సామాన్యముగా జ్ఞానియొక్క- (పవృ త్తి నిషిద్ధముగా 

ఉండుటకు వీలుండదు గాన ఈ శంకకు తావులేదని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. 

ముముక్షువగు అభ్యాసకుడు తన గతమును చింతింపక అవియన్నియు (భాంతి 

యుతుడై లోగడ చేసిన తన అంతఃకరణ ధర ములుగాని, తనవికావు, తనకు 

అంతఃకరణముతో ఎట్టి సంబంధమూ లేదు. ఈ య_న్తఃకరణము తనకు సాధ 

నము గాని తానుకాదు, అను నిశ్చయముతో తను ఇప్పుడు సచ్చిదానంద స్వరూపు 

డైన అఖండ పరిపూర్ణ చై తన్యమాత్రుడేనని అనుసంధానమును చేయవల 

యును. విద్వాంసుడు గతించిన దానిని గురించి చింతింపకూడదు. దీనినే. 

శో భూతం న కిమపి చింతయతి, భావిచ కించిన, చింతయతి । ol 

అని వచనము తెలుపుచున్నది. [పతి మానవుడున్నూ తన పూర్వ 
పారబ్ధకర నుబట్టి యీ జన యందు “బుద్దిఃకర్నా నుసారిణీ” అను శాస్త 
వచనమునుబట్లి తన బుద్ది (పేరితుడె కర లను చేయుచుండును. ఇట్లు చేయు 

ల ॥ థు | గ 

టలో తన సుఖ శేయస్సులను (ప్రతివాడును కోరుచుండును. ముముక్షువై న 

వాడు తన నిత్యనిరతిశయ సుఖస్వరూసపమును పొందదలచి (ప్రయత్నము 

చేయువాడు ఇట్లు తమ బుద్ధి పేటాతో చేసిన కర ములు కాస్తానుకూల 
ముగా నున్నవా, శా_స్త్రవిరుద్దముగానున్నవా అని పరిశీలించుకొనుట ఆవశ్య 
కము. ఎందుచేతననగా పె న చెప్పిన వివిధ -వులును ఏదోయొక విధమున 

సుఖమును కోరువారై యున్నారు. ఇట్లి సుఖమును పొందుటకు ఏమి చేయ 
వలయును ? ఎట్టు చేయవలయును ౩? అని తెలుసుకొనుటకు (ప్రమాణము 

శా సెమే నని, 
ద ఈ 

pn వావి 10 వ్ వచ కా ఈ శ క = ళో తన రం _స్రంం(ప్రమాణంతె కార ఫకొర్యవ్యవస్టితె 1 
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అనగా నీ కరా చరణలో ఇది చేయతగినది, ఇది తగనిది అనుని రయ 

మునకు శా స్తమే (ప్రమాణముగా నుండవలయును. కనుక నీవు శా_స్త్రముచే 

వోధింపబడినకర మంచి చెడు అను విమర- లేక చేయవలెను.అని, భగవంతుడు 

చెప్పి, బైన 

థో, యశా- స విధిముతక్సృజ వ రతేకామకారతః । 
౧౧ = అలో 

న స సిద్ధి మవాప్నోతి న సుఖం న పరాంగతిమ్ ॥ 

న. 

జ్ 

అనగా ఎవడు శాస్త్రమును వదలి పెట్ట తన యిష్టానునా రముగ వర్తిం 

చునో అతనికి మోక్షసిద్దిగాని, ఉత్కృష్ట గతికాని ఉండనేయుండదు, అని 

చెప్పుచున్నాడు గావున తాను చేసే పనులను చేయుటకున్ను, చేయక పోవుట 

కున్ను శాస్తమునే (ప్రమాణముగా నుంచుకొనవలయును. 

కాన సుఖము గోరు (ప్రతి జీవుడును ఇట్లు తెలుసుకొని తన కర లను 

చేయవలయును. ఈలాగున సత్క-రా. నుష్టానాదులవల్ల వునకు అభ్యు 

దయము కలుగును. ఇట్టి కర్మలే నిర మానముగ అనగా మోక్షేచ్చతో చేసిన 

యెడల చిత్తశుద్ది కలుగును. అది కలిగిన తరువాత మోక్షెర్టియైనవాడు ఈ 

కర్మలవల్ల తనకు కలుగు పుణ్యపాపములు రెండున్నూ కలుగకుండునట్లు 

చేసుకొనవలయును. ఏలనన కర మెట్టిది యైనను, ఎంతకాలమునకై నను 

ఫలమును ఇచ్చి -రవలయును. ఈ సత్యర లు అత్యావశ్యక మైన అభ్యు 

దయము నిచ్చుచూ, చిత్తశుద్దిని ఇచ్చుట మూలముగనే మోక్షము నీయ 

గలవు. ము కియనగా నిరతిశయ పరిపూర్ణ శాశ్వత సుఖ స్వరూపము. కాన 

(ప్రారబ్ద ఫల (పేరితమైన కర్మలను ముముక్షువు ఆచరించవలసియున్నను, 

అట్టి పుణ' పాప రూప కర్నలు తనకు బంధకములు కాకుండునట్టు (ప్రయత్న 

మును చేయవలెను. ఇట్లు చేసుకొనుటకు ఒక్క ఉపాయమును శాస్త్రము 

తెలుపుచున్నది. అది యేదియన_తను ఈ కర లయొక్క- క ర్హృత్వాద్యభి 
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మానములను వదలుకొనుటయే. ఇట్లు చేయుట సాధ్యమా ?* అనిన యెడల, 

సాధ్యమనియు, ని(శే- యసమును కోరువాడు ఇన్తై చేయవలయుననియు, 

శో తస్మాదస క్త సృతతం కార్యం కర సమాచర । 
య అవి గ 

అసకోహ్యాచరన్ కర పరమాప్నోతి పూరుషః ॥ 

అనగా ఎప్పుడు చేయవలసిన సమస్త కర లను అ మానస క్షతారహితముగ 

చేయుము. ఈలాగున కర్మచేయు పురుషుడు (శేష్ట పురుషార్థమగు మోక్ష 

మును పొందగలడు. అని గీతావచనము చెప్పుచున్నది. 

కర్మ ఫలములు సదా కర్త న్మాాశయించియుండును. ఈ క_ర్హృత్వాదులు 

పరిచ్చిన్నత్వ భిన్నత్వము లున్నప్పుడే కలుగుటకు సాధ్యముగాని, అవి 

లేనిచో కలుగుటకు వీలుండదు. ఈ విషయమంతయు క_ర్భత్వాభాస నిరూ 

పణమందు లోగడ విపులముగా వివేచన చేయబడినది. గాన అందు తెలిపిన 

విధమున ముముక్షువు తన స్వరూపము పరిపూర్ణ అద్వి యమని నిశ్నయ 

మును పొంచవలెను. _శ్రవణాదులచే ఇట్లు తెలిసికొని దీర్చకాలానుసంధానాదుల 

పరిపాకపాటవముచ తన అద్వి -య పరిపూర్ణ స్వరూపానుభవమును పొందిన 

యెడల ప్రారబ్దానుసారమున తను చేయు కర ఫలము లాతనిని బంధింప 

జాలవు, గాన అట్టి వారికి ఈ కర్హృత్వాదులు వాటి యంతట అవియే నశిం 

చును. తానుమా(తము నిత్యనిరతిశయ సుఖస్వరూపముతో శేషించును. 

(ప్రారబ్ఞానుసారమున దా _్పమైన కర్మలను అ మాన స క్త తారహిత 

ముగా అనుభవించుచూ స్వల్ప దోషమెనప్పటికినీ ధనారనము మొదలె న 
యా ణి నూ 

వాటిని చేయు ముముక్షు గృహస్థునకు ఆత లాభము సిద్ధించునని వసిష్టులవారు 

ఈ విధమున చెప్పుచున్నారు. 
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లో J 'దేశక్ర మేణ ధన మల్చ విగర్హణేన తేనాంగ సాధుజనమ ర్హయ 

వమానపూర్వమ్ । 

తత్సంగ మోత విషయాద్యవహే హేళనేన సమ్యగ్విచార విభవేన 

తవాత లాభః ॥ 

దేశకాలాదుల ననుసరించి అల్పదోషముతో ధనము నార్తించి డానిచే 

గౌరవపురస్పరముగ సాధుజనులు సంగహించి వారి సహవాసమువలన ఎర్చ 

డిన విషయ వై రాగ్యముచే తత్త్వ విచార సంపత్తి మూలమున సీకు ఆత. 

లాభము గలుగును, అని వశిష్ట భగవానులు తెలుపుచున్నారు 

జానాభా్యసకుడు ముముక్షువు. జొపచారికముగా (గంథమందు యిట్టి 

ముముతువునే జ్ఞాని యనిగూడ వ్యవహరించుచున్నాము. ఏలనన వా_స్తవమైన 

జ్ఞాని తత్స ్వరూపుడే గనుక యిం[దియ గోచరుడు కౌడు. ఇంద్రియ గోచరు 

డగు జ్ఞానాభా సకుడు గూడ ఆ తరగతిలోనివాడేగనుక, శాస్త్రము పూర్తి 

కాకపోయినను తర్క-శాస్త్రము కొంత చదువువారినై నను తార్కిి కులనియూ, 

అనై వై యాకరణులనియూ, వేదా న్తులనియు వ్యవహరించుచున్నట్లు యిచట 

గూడా చెప్పబడు చున్నాడు. అయిననూ యెట్టి ముముక్షువు యెంత జాని 

యైననూ శరీరధారియై యున్నంత కాలము వ్యవహారిగా నె యుండును. ఏలనన 

శ .రధారణ యున్నంత కాలము (ప్రారబ్దానుగత మైన శరీరధర ములు విడు 

నవు. ఈ (ప్రారబ్దము అంతఃకరణ ధర్మము. ప్రారబ్దమున్నంత కాలము 

అంతఃకరణము వుని విడువదు. -వుడు తాను అజ్ఞానకాలములో చేసిన 

అనాది కర ఫలము, వ _ర్రమానోపాధితో అనుభవము నకు సిద్దమైన కర 

ఫలము (ప్రారబ్దమనబడును. ఇది మహ బ యమైనది. అనుభవముచే గాని 

నశించదని వచనములు తెలుపుచున్నవి. ఈ జై క్షానాభ్యాసకుడు గూడ ఇట్టి పరి 

స్థితులలోని వాడే. అయినను ఒకానొక మానవుడు ఒక్క గొప్ప ఆస్టికి "తాను 

డి లేర వారసునని విని తన వంశ వృక్షమంతయూ బాగుగ పరి లించి విచా 

రించి యీ ఆస్టికి తాను తప్ప మరితరులెవ్వరునూ ఉత్తర వారసులు లేరు, 
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ఆస్టితనకే వచ్చునని నిశ్చయించి అట్టి జ్ఞానమును పొంది తదనుకూలముగ 

న్యవహరించునట్లు ఈ జ్ఞానియెన వాడు కూశ యె వ్యవహరించును. ఎట్లన 
౧౧ కా లా గా గాం 

జ్ఞాని, వ్యవహారులిద్దరికిని తామే యు_్తర వాలసులమను నిశ్చయము, 
తృప్తి, సంతోషములును గలవు. ఇద్దరును ఉత్తర వారసులే, కాని సద్యః 

ఫలానుభవము లేదు. ఎట్లన, వ్యవహారికి వాని సాక్షొదనుభవమునకు 

(ప్రస్తుతము ఎనుబది అయిదు సంవత్సరములు దాటిన వారసబీవి యొకడుం 

డును. అట్టిచో యావదాస్టి పరిపాలనా భోగములు అచిరకాలములో తనకు 

తప్పక వచ్చునను సంతోష నిశ్చాయములతో కాలము గడుపుచుండును. ఇది 
గాక తన ఉత్తర వారసత్వహక్కుు లాభమును గూడ ఎట్లు తానిపుడనుభ 

వించుచున్న గృహ క్షేత్రాదులు తనవి కావను జ్ఞానముతో " కాశ్కా-లికావుసర 
మైన మరమ్మతులను చయించుచూ తన - “వితమున కెట్లు వాటి (ప్రయోజన 

మును బి పొందుచుండునో అనై యౌ జ్ఞానియైన వాడు యీ భౌతిక శరీరాంత:ః 

కరణములు కాను కాననియూ, యీ 'దృశ్య పదార్థములు వా_స్తవమున, తనవి 

కావనియూ (గహించిననూ యా కులు ధర్మశాల ననుభవించులాగున నను 

భవముల చేయుచూ జీవ యాత్రను గడపు చుండును. సక్తతా మానములు 

కీణించిన వాడై యుండును. సత్రశాలలో యున్నంత కాలము యా(కు 

డై నను తనకు కావలసిన వసతి పరిళుభతలను చేసుకొన వలయునుగదా. 

కొందరకు యిచట యొక చిన్న సంశయము కలుగవచ్చును. అది 

యేదియన కోకమునందు నవ్యవహారములోని ఉత్తరవారసు తన వర్తమాన 

వారసు వయసును, వారసునియొక్క వయః పరిణామమునుబట్టి తన వర్త 

మాన వారస దః మును పొందినట్లు తెలుసుకుని తనకు సంపూర్ణాధికారము 

అచిరకాలములో రాగలదను నిశ్చయముతో నుండును. అట్లుగాక "తన వ ర్త 
మాన వారసు బాలుడుగాగాని, యువకుడుగాగాని యుండినయెడల నిరుత్సా 

హము చెంది తన లాభమును సంశయించుచుండునుగదా. కాని యీ జ్జానా 

భ్యాసకుని వర్తమాన వారసుయైన యీతన అంతఃకరణ మనెడి నారసు 

పస్తుతము యే వయః సరిణామములో యున్నదినీ, బాలుడో, యువకుడో, 
స) 



ముముక్షు వ్యవహార నిరూపణ 

వృద్దో యెట్లు తెలియును జ్ఞానికి తన వర్తమాన వారసను బాలుడుగాగాని, 

యువకుడుగాగాని తను ఆశించు అచిరకాల స్వలాభ (పాప్రియుండదుగదా,. 

ఈతని అంతఃకరణ వర్తమానవారసు బహువృద్దని మీ రెట్లు నిశ్చయించగల 

రను శంక కలుగవచ్చును. కాని ఈ శంక సరియైనదికాదు. ఏలనన యీ 

జ్ఞానాభ్యాసకుడు తన శవణ, మనన, నిదిధ్యాసనాద్యభ్యాస పొటవబలముచే 

తన నర్తమాన వారసుని బలమును తగ్గించివై చును. కాని వాడు జీవచ్చవము 

లాగున యుండును. ఈ సంగతి జ్ఞానియైనవాడు తన అభ్యాసాదులవలన గలి 

గిన జ్ఞానపటిమచె (గహించగలడు. అట్టి అభ్యాసపటిమవలన జ్ఞానదారుఢ్యము 

కలిగినవాడే తన వర్తమాన అంతఃకరణవారసు క్షణకాలములో యున్నా 

డనియూ, [ప్రారద్దాంతమున తనను వదలి వెళ్లననియూ నిశ్చయముతో 

తెలుసుకొనగలడు. (ప్రస్తుతము వార్టక్య్యముననున్న తన అంతఃకరణ ధర్మము 

లను ఆతి వార్గకకములో నున్న గృహయజమానుని మాటలన్నియూ బంధు 

జనము పాటించనట్లు పాటింపక, అయినను తప్పునదికాదుగనుక ఈ జ్ఞాని 
గూడా తన స్థితి 'దేహధారణానుకూల వ్యాపారములను మా తము ప్రారబ్దాను 

సారము యథా(పొ_ప్తముగ నాచరించుచు - వను. క్తి సుఖముతో (పారబ్దము 

ననుభవించుచుండును. ఆత యా ధార్థ్యజ్ఞానము గల పురుషుడు జ్ఞాని యన 

బడును. దేహధారణతో యున్నంతకాలము యీ జ్ఞానియైన వానికి ఉభయ 

భాషావిదునిలాగున వ్యవహార, పరమార్గజ్ఞానములు రెండునూ యుండును, 

అచ్తై వ్యవహరించుచుండును. ఈ విషయమునే [కింది యీ శురేశ్వర వచ 

నము స్పష్టము చేయుచున్నది. 

శో సర్వ మేవానుజానాతి, సర్వ మేవని షేధతి, 

బేదాత లాభో ఒనుజ్రాస్యాన్ని షేధోఒతత్స 3థభావతః॥ 

ఇటి జాని తన హృదయమందు స్వచ్చుమెన (పత గాత్మ స్వరూప 
ల కై జనా 

మును గాంచుచుండి సకలమైన అంత:ఃకరణాది [(పపంచము కలదనియూ, 

లేదనియూ దలంచుచుండును. అది ఎట్లనిన వ్యవహార స్వభావముచె తన 
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(ప్రారబ్ద ఫలానుభవముకు సకలమైన (పపంచము కలదనియూ, ఆత. స్వభా 

వము ననుసరించి [ప్రపంచమేమియూ లేదని భావించుచుండును-అని తెలుపు 

చున్నారు. 

అందువలననే జ్ఞాని యనుభవములు సక్ష్తతా మానములు లేనివై 

యుండును-.అనగా క్షీణించి యుండునని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. 

ఇస్తే ఈ జ్ఞానియైనవాడు తన వంశవృక్షమును గూడ శాస్రబోధవలన బాగుగ 

తెలుసుకొ ని తానే పరిః పూర్ణుడై న వారసునని నిశ్న్చయమును పొందును. అట్టి 

నిశృయముతోడనే తృ ప్రి ) సంతోషములతో తన ప్రారబ్దమును గడుపుచుండును. 

కాని ప్రారబ్దగత మైన యీ అంతఃకరణ వర్తమాన వారసు విడువడు. అయి 

నను యిట్టి జ్ఞానియెనవాడు నిత్యతృప్పు డె జీవన్ను క్రి సుఖముతో యథా 

(ప్రాష్తానుభవమును చేయుచూ తన ప్రారబ్దక్షయమునకుగాను నిరీక్షించు 

ముముక్షువునకు విధి, కర్తవ్యతలు 

ఇచట ముముకువనగా నెట్టివాడనిన సాధన చతుష్టయ సంపద్యనంత 

రము, గుర్వీశ్వరాన్ముగహములను సంపాదించి_జగని. ధ్యాత్వ నిశ్చయ 

జ్ఞానము కలిగి | శవణమననాదికము వల్ల తన సత్యస్వరూపమును బాగుగ 

తెలుసుకొని సాానుభవమునకుగాను నిరంతరాభ్యాసాదులను చేయుచుండు 

వాడు. ఇట్టివానికి ఈ (బహ్మవిద్యానుసంధాన( ప్రక్రియ రసాయన సేవవంటిది. 

కాని యీ (బహ్మానుసంధానాభ్యాసము, స్వానుభవఫలమును బడయుట 

సములు, సంవత్సరముల లెఖ్య_తోగాక జన లలెఖ్య_న, అనగా ఫలావగతి 

పర్యంతము అనుసంధానాదులను యాచరించుట యీ ముముక్షువునకు క _ర్తవ్యమై 
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యున్నది. ఇట్టి అనుసంధానాదులను నిర్విఘ్నముగను తనవికేప ఆవరణాది 

చిత్తదోషరహితముగను అభ్యసించు సాధన దార్హ్య సిద్దికొరకు, సాధుసంగమ 
సచ్చాస్త్రములు, (శవణాదికమును శాస్త్రము విధించుచున్నది. ఈసాధు 

సంగమ సచ్చాస్ర శ్ర వణాదికములవల్ల , ముముకువునకు చిత్తశాంతియును, 

జగని. ధ్యాత్వ జ్ఞాన నిరూఢియు వృద్దియగుచూ, తన సాధనాభ్యాసములకు 

సహకరించును, ఎట్టి వారికై ననూ (పారబ్రానుభవము బ 'యమై విధిగా కన 

బడుచున్నది. వారువీరు యననేల మహసీయులై న క్షానులకుగూడ (ప్రారబ్ద 

కర ఫలానుభవము తప్పుటలేదు. ఇక మోక్షొర్థియైన సాధకుడు అనగా యీ 

ముముక్షువు విషయము చెప్పనేల : ఇట్టి (ప్రారబ్ద కర ఫలానుభవములు 

వారివారి ప్రారబ్బక ర్మఫలమునుబట్టి సుఖ, దుఃఖ, భోగ, కేశములు చి తవిచిత్ర 

ములుగా న్యూనాధిక్యతలతో అనుభవములు వునికి సంపా ప్తమగుచుండును. 

ఇట్టి అనుభవములలో సాధకుడై న యీ విద్వాంసుని గూడ క_ర్హృత్వాది దేహా 
ధ్యాసములు బ 'యములె అనుభవముల నిచ్చుచుండును. ఈ సాధకునకు తన 

ప్రారబ్దకర ఫలానుసారమున మిక్కటమైన భో గై శ్వర్యములుసం భవించిననూ 

లేక అతిదుఃఖ శ్రేశములు సంభవించిననూ యీ దృశ్యానుభవములను తన 
క_ర్హృత్వాది దేహిధ్యాసములతో తనయొక్క జగని థ్యాత్వ జ్ఞాననిరూఢి 

చాలక, దృశ్యానుభవములయందు తనకు వాస్తవికత బుద్దిని కలుగజేసి తన 

జ్ఞాన 'సైర్యమును లోపింపజేసి, తన ఆశయ, అభ్యాసములకే భంగము కలి 
కి 

గించును. ఇట్టిది సహజము. ముముక్షజిజ్ఞానువులకు బహ్నప్రమాదము. కాన 

ముముక్షువై నవాడు శాస్త్మశవణాదులచే జగని. థ్యాత్వ జ్ఞానము సంపాదించి 

ననూ; తన వితానుభవము లందునూ పర-వితానుభవములనుగూడ బాగుగ 

శాస్త్ర, యుక్తి, అనుభవములతో వివేచనచేసి సతతము యీజగదసత్యస్థితిని 

అనగా మిథ్యాత్వమును నర్వదా [గహించుచునే, తన జగన్మిథ్యాత్వభావనను 

దృఢపరచుకొనవలయును గాని వేరుదారిలేదు. 

ఇంతచేసిననూ యీ దేహతాదాస్యతా, క_ర్హ్భృత్వా మానములు వని 

విడువక క్ష శ దుఃఖములను కలిగించుచునే యుండును. వునికి యిట్టి క్లేశ 
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దుఃఖములు ముఖ్యముగా విషయభోగా లాషల వల్లనూ విషయ చింతనవల్ల నూ 

కలుగుచుండును. ఎంత విరాగియైననూ యీ విషయవాంఛలు యేదోయొక 

విధమున (క్రిందికి అనగా సంసారమున పడ(తోయుచునే యుండును. దానినే: 

39, 29 షయా ముఖం దృష్ట్వా విదాషంసమపి విస్కృతిః | 

వికేపయతి ధీదో షెర్యోషా జారమిన [ప్రియమ్ 11 
దు 

జారునియందు శ్రీ, పరపురుషుని జూచి తన హోసావిలాసములచే వానిని 

మోహింపజేయునట్లు సతురుపుడ ననూ, పండితుడై ననూ, విషయా వాంఛితు 

కలిగించి తన అళ్మతత్వచింతనమునుండి మరలించి 

నానావిషయ పవృ తులను కలిగించి భోగలంపటునిగ చెసి చెరచునని 

(శ్రీ శంకర భగవత్సాదులు తెల్పుచున్నారు. ఇంకనూ (శ్రీ వశిష్టభగవానులు 

యీ విషయభోగ చింతనాదులచే కలుగు విషము వునికి సర్పవిష (ప్రమా 

ద హేతువని తెల్పుచున్నారు. ఎట్సన సర్ప 

శ్రమునందు మాృాతము (ప్రమాదమును కలిగించును. కానీ 

షయభోగ చింతనాదులవల 

విషము యా జన 

కల్లువి షముసంకల్ప, సంస్కార, వాసనారూప 

ముల బరిణమించి అనేక జన్యలను నుచెరచును. కాన ముముక్షువె న వాడుతనస్టితి, 

'దేహధారణావశ్యక మైన విషయములను మాత్రము యెట్టిస కతా 'మానచింతలు 

ఈ ఫలానుసారమున యనుభవించుచుండ వలయును. ఇనివాడె, ప్రారజ్ఞికర 
డా 

అప్పుడు తన క_ర్భృత్వాభిమానరహితముగ అనుభవించుకర్మ ఫలానుభవములు 

తనకు పవర్దన హాతువు కాజాలవని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. కాన 

ముముకువనకు -వవైె రాగ సంపాదన మావశ్యక మెయున్నది. ఇందుకు 
యై 

గాను ముముక్షువనకు సర్వదా సర్వవిధములచేతను యా స్వశరీరసర్వ 

దృక్యానుభవముల అవా _స్తవికతను అనగా అసత్యత్వమును (కుతి, యుక్తి 

చెయుచుండుట ఆవశ్యమై యున్నది. ఇట్టిజగని. 

కాన సతతాభ్యాసముల నల్ల కాలక్రమేణ యీ ముముకువునకు కోరి 

కర్మఫలానుభవములందుకూడ అనుభవములను 

అనుభవములకో విచారణ 
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ఆభాసమాతముగను తాక్కాలికముగను యిచ్చుచుండును. ఈ స్వశరీర 

సహిత జగని ధ్యాత్వజ్ఞాన నిరూఢియే ముముక్షుపునకు చృశ్యానుభవ దుఃఖము 

లను నిమి_త్తమ్మాత్రముగ కల్లించుచూ, తన స్వన్వరూపొానుసం ధానాభ్యాసము 

లకు తోడునీడగ యుండును. అప్పుడు తన జ్ఞానాభ్యాసాదులను పటిమతో 

యాచరించుటకు సమర్జుడగును (ప్రజ్ఞ కలుగును. అయిననూ ముముక్షువునకు 

యీ (ప్రజ్ఞను సంపాదించినంతమా(క్రమున తన కార్యసిద్ది కాజాలదు. ఎలనన 

యా ప్రజ్ఞ దృ శ్యత్యాగజ్జా నమువరకే సిద్ధించును. కాని ముముఖిసున 

సర్వదృ శ్యత్యాగము,  సత్యస్వస్వరూషగహణము కావలసియున్నది. ఈ 

జ్ఞానముగూడ జగని ధ్యాత్వజ్ఞానములాగుననే ఒకసారి తెలుసుకొని స్మరించి 

నంతమాత్రమున నిలుచునదికాదు. ఏలననగా యీ జీవుని అనాది అవిద్యా 

కామ కర్మలవలన విక్షేప ఆవరణాది దోషములు తన చిత్తమును విడువక 

సతతము బాధించుచుండును. ఏలనన యీ సంసారదుఃఖమంతయూ జీవునికి 

తన అఖండ, అద్వి య, పరిపూర్ణ, సచ్చిదానంద స్వరూపమును అనాది 

అవిదా (భ్రాంతియుతుడై మరచి దృశ్యపరిచ్చిన్నత్వ, వికారిత్వములను నా 

రూపములతో వా స్తవములని నమి. తన అవిద్యాదోషమువలన (గ్రహించుటచె 

కలుగుచున్నవి. కాన తన అవిద్యను నిరూ లించుట ముముకు కర్తవ్యము. 

ఇవి జీవునికి అనాదిదోషములు గనుక యిట్టి తన అనాది అవిద్యాదోషములను 

పోగొట్టి, కేవల విద్యారూపమైన తన స్వస్వరూపమును బాగుగ (గ్రహించి స్వాను 

భవము పొందుటకు ఈ (బహ్మానుసంధానము చిరకాల సతతాభ్యాసము చేయ 

వలయును. అట్టు చేయగా కాలక్రమమున (భ్రమరకీటక న్యాయమున యీ 

ముముకువు తన అభ్యాస పటిమచే తన వా_స్తవస్వరూపమెన పర(బహ. స్వరూప 

మును తాను పొందునని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. కాన ముముకువునకు యీ 

(బహా నుసంధానము అమృతము సేవించుట వంటిది. జగని ధ్యాత్వజ్ఞాన నిశ్చ 

యమును సంపాదించిన ముముక్షువునకై ననూ, తన సత్యస్వరూపజ్జాన నిశ్చ 

యానుభవములు పొందువరకునూ క రృత్వాది దేహాధ్యాసములు బాధించుచునే 

యుండును గనుక వాటి నివారణార్లమె తన సూలసూక్ష్మ శరీరముల అవా స 
థి ; లై ఛి 
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వికత అనిత్యత్వములను పలువిధముల సర్వదా స్వ, పరానుభవములనుబట్టి 

విచారణ వివేచనలుచేసి వాస్తవమును నిత్యానిత్యవివేక పూర్వకముగ[గ్రహించు 

చుండుట ముముక్షువునకు విధియై యున్నది. ఇట్లు గుర్వీశ్వరాను గ్రహము 

తోనూ, శాస్ర్రజ్ఞానముతోనూ స్వశరీర సర్వదృశ్య మిథ్యాత్వ ని శ్నయజ్ఞాన 

మును యెంత సంవాదించిన అంత చిత్త న్గెర్య విశ్రాంతి కలుగుచూ తన 
QQ 

సత్య స్వస్వరూపానుసంధానము నకు అంతంత అనుకూలించుచుండును. కనుక 

ముముక్షువు కేవల వ్నాగూపమున అనుసంధాన శబ్దము నుచ్చరించుచున్నమా త్ర 

మున అతిశయఫలము కలుగక (ఘ ఫలపర్యవసానము కాజాలదు. కనుక 

అహం నేను అను తనకు పరిచ్చిన్నత్వము, కర్పుత్వాదులవలన కలుగుచున్న 

అనుభవములు తన అజ్ఞాన కాలకృత (ప్రారబ్ద్ధకర్మ ఫలములు గనుక యిప్పుడు 

తనకు కలుగుచున్న అనుభవ సముదాయ మంతయు కేవల తన ఛాంతి 

మా(తము కల్చితములు అవా న్తవములని [_గహించిననూ (ప్రారబ్దకరా నుభవ 

మెవ్వరికినీ తప్పదు గనుక అట్టి అనుభవములను అవా స్తవికములని దృఢ 

నిశ్చయ జ్ఞానముతో యనుభవించవలయును ముఖ్యముగా ముముకువై న 

జిజ్ఞానువునకు తెలియవలసినదేమనగా తనకు యిప్పుడు కలుగుచున్న పరి 

చిన్న, న్నభిన్న, విచిత, వికారిత్వ ధర ములు తనయొక్క స్టూల, 

సూక్ష శరీరముల ధర్మిములేకాని, అఖండ పరిపూర్ణ చైతన్య స్వరూపుడై న 

తనకు యెట్టి ధర మును ఉండుటకు వీలులేదని (గ్రహించి దృఢానుభవమును 
పొందవలయును. ఇంకనూ యీ దృశ్య పరిచ్చిన్నత్వ, వికారిత్వములను 

చూచునపుడును అనుభవించునపుడును యివి యన్నియు (బహ్మవివర్త స్వరూ 

పములేగాని [బహ భిన్నమేదియు కాదని “యథై కేన మృత్సిండేన సర్వం 

మృణ యం స్యా ద్వికారో నామధేయో, మృ త్తికేత్వేవ సత్యమ్” అను వచ 
నము చొప్పున ఒక్కటియైన మృత్సిండము అనేక ఘటశరావాదులుగ కన 

బడుచున్ననూ, కల్పితనామరూపములను -సివేసిన వాటి యన్నిటియందు 
సత్యమైన పదార్థము మృత్తు ఒక్కటియే యగుచున్నట్లు యీజగద్భిన్నత్వ, 
పరిచ్చిన్నత్వ, వికారిత్వ _పదార్థములన్నిటికినీ అధిషానము (బహ యొక్క. 
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టియే యనిన్నీ తదితరములన్నియూ కల్పితములనిన్నీ యెరుగవలయును. 

ఈ 'దెహమందు నామరూపములు కల్పింపబడి యిదియే నేను అనుభాంతి 
కలుగుచున్నది. ఇదియంతయూ కల్పితము. ఇ'క్లే యీ నాయొక్క స్థూల దేహ 
ములో నున్న సూక్ష దేహము లేక అంతఃకరణముగూడ విచారించినయెడల 
నేను అనునది అగుటకు వీలులేదు. ఇదియును నాపనిముట్టు మాత్రమే అయి 
వున్నది. కాని యిది మనస్సు, బుద్ది, చిత్తము, అహంకారము, యను పరిణా 
మములతో కూడుకొని నన్ను (భాంతియుతునిగాజేసి సదా సుఖదుఃఖములతో 
కూడిన సంకల్ప సహిత క_్భత్వాద్యహంకారములను కలుగజేయుచు నన్ను. 
నేను, నాది అను అ మానములతో యీ దృశ్య సంసారమునందు నిమగ్నుని 

చేయుచున్నది. బాగుగ విచారించి "వుని యనుభవములను బట్టి చూచిననూ, 
దృశ్యపదార్ద్హములనుబట్టి చూచిననూ ేనికిసీ నిత్యత్వము కనబడుటలేదు. 
కాని యీ (పపంచము ఎల్ల ప్పుడునూ కనబడుచూ అనుభవింపబడుచున్నచే, 

లేకపోవుట యెట్లనినమెడల యీ వ్యవహార నిత్యత్వము |భ్రాంతియేకాని వేరు 

కౌదు. ఎట్లనిన నదిని మనము యెల్లప్పుడునూ యున్న ప్రే చూచుచుండినసూ 
సదా నదిలోనిజలము (పవాహరూపమున మారుచునేయుండును. నదిలో ఒకక్షణ 

మున ఒక్క_చోటనుండుజలము మరుక్షణమున అచటయుండదు పవాహమువచ్ల 
పాతసీరుపోయి కొత్తనీరు వచ్చుచునేయుండును. కాని మనము ఆ నీటి విభాగ 
మును కనిపెట్టజాలక నదిలోని జలమును నిత ముగనే +సుకొనుచున్నాము కాని 
యీ నిత్యత్వము నదిలోని జలముయొక్క_ లక్షణముకాదు. చూచువారు యీ 

(ప్రవాహ జలమును వారు చూచినంతవరకు నిత్యమైనదిగా చూచుచున్నారు. 

ఇదియే ప్రవాహ నిత్యత్వము (ప్రవాహ నిత్యత్వ మనగా నిత్యముకానిది 
అనియే అర్థముకాని వేరుకాదు. ఎట్ట్లన మాయబంగారము యనునప్పుడు ఆ 
చూచునది అసలు బంగారము కాదు అని చెప్పుటకే మాయ అను శబ్దముతో 

మనునది కూడ మాయ బంగారము వంటిదని లోగడ నిరూపించి యుంటిమి. 

గనుక ముముకువు యింతవరకు మనము చేసిన పూర్వాపర విచారణలబ ట్లిస్నీ 



క షం నా 
బి (బహ. విద్యానుసంన్లాన దర్పణం 

తాను (కుతి, యుక్తి, అనుభవములతో సృప్రమాణముగా విచారించియూ 

స్వశరీర జగని, ధ్యాత్వ జ్ఞానమును పొంది, యిందు అనుసంధాన (ప్రకార 

నిరూపణయందు తెలియజేసిన అనుసంధాన శద్దార్హము లను బాగుగ (గహించి 

తన సత్యస్వరూపమును సర్వదా యీ (క్రింది (ప్రకారమున ఆత విచారమును 

సత్యస్వరూపానుసంధానమును చేయుట ముకి దాయకము. ముముకువునకు 

యీ (ప్రత్యగాత్మను మనసు చేకనే (గ్రహించ దగినదని “మనసై వేద మా 

వ్యమ్" అని (శుతి తెలుపుచున్నది. ఇంకను తాను అనగా (పత్యగాత 

అను అహం-నేను దేహేం్యద్రియాదులకం శె వేరనియు, (ప్రపంచము మిథ్య 
యునియు, సర్వదా చింతనము చేయుచుండ వలయుననియూ, [_పత్యగభిన్న 

పరమాత ధ్యానముచేత విపరీతభావన నశించుననియు విద్యారణ్యులు తెలుపు 

చున్నారు. “ఆతా నంచెత్” అను [శుతి సత్యజ్ఞానానంత స్వరూపమైన పర 

(బహ ముకం టె వేరుకాని (పత్యగాత స్వరూపమును (ప్రత్యక్షముగా తెలుసు 

కొనెడు అపరోక్ష జ్ఞానమును తెలుపుచున్నది. 

ముముక్షువు సర్వదా యిట్లు ఆత. విచారము చేసుకొనుచుండవలయును. 

ఇంతవరకునూ చేసిన (శ్రుతి, యు క్తి, అనుభవముల విచారణనుబట్టి యెవ్విధ 

ముగా చూచిననూ యీ కనబడుచున్న హ_స్తపాదాదియుతమైన దేహముగాని 
లేక నన్ను నా సుఖదుఃఖ క ర్హృత్వాదులతో నాకు రాగద్వేషాదులను కల్గించు 

చున్న యీ అంతఃకరణముగాని నేను అని అనుకొనుటకు యెంతమా(తము 

అవకాశము కనబడుటలేదు. నేను అను పదార్థమే వాస్తవముగా లేనప్పుడు 
యీ దృశ్య, జీవ, జడ, వస్తుసముదాయము నంతయు నాది నాది యని 
సతతాభిమానపరుడనై వాటి సం న్లేషవిన్లైష వికారాదులయండు మమత్వ(భాంతి ' 
చెంది సర్వదా రాగద్వేష స కతా మానములతో పూరితుడ నై వాటిచే కలుగు 

భాస సుఖమును, దుఃఖ శములను నొందుచూ యీ నా పరిమిత జీవిత 

కాలమును గడపుట వివేక శూన్యముగా కనబడుచున్నది. వా స్తవమున నేను 
అను పదార్థమే కనబడనప్పుడు నాది యనునది యెచటనుంచి వచ్చును. ఇది 
అంతయూ నా అనాది అవిద్యా (భ్రాంతి కల్పితమున కనబడుచున్నదే గాని 
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మరియొక విధముగా కాదు. అయిననూ “ప్రారబ్దం భోగతో న త్” 

అను శాస్త్రవచనమును బట్టి (ప్రారబ్ద మనుభవింపవలసి యున్నది. కాని 

యిట్టి జీవితానుభవములతో వా_స్తవమున నా కెటి సంబంధము లేదనిస్నీ 

సళ ర సర్వద్భ శ్యమంతయూ మిథ్యా మాత మేకాని వేరుకాదనిన్నీ యెన్ని 

విధముల నేను మెంత తెలుసుకున్ననూ యీ దేహతాద్యాపము నన్ను విడుచుట 

లేదు. ఇందుమూలమున నాకు అహం, మమత్వాది య మానము లేర్చడు 

చున్నవి. కాని యివి వా స్తవములు కావు. ఇప్పుడు నేననుభవించుచున్న 

దేహధారణమే నాకు వ్యవహారమును కలిగించుచున్నవి. వ్యవహారమనగా 

మాయబంగారమువంటిదనిన్నీ, కాని మాయబంగారుయొక్క తాత్కాలిక 

ఛాయా, (ప్రతిభ, లాభములు పొందుచున్న లాగుననే యీ లోకమునందు 

కలుగుచున్న సమ స్తవిషయ భోగజాల సుఖములున్నూ అత్యంత తాత్కాలిక 

ములై పర్యవసానమున నాకు దుఃఖమునే కలుగ జేయుచున్నవి. ఇట్లు 

నేను యెంత (గహించిననూ నా (ప్రారబ్ద కర ఫలాను భవమునకు 

నాకు యిప్పుడు సంప్రాప్తమెన దేహధారణాద్యనుభవములతో కూడుకొని 

యున్న యీ నా వితయాత్ర నాకు విధింపబడిన శిక్షవంటిది. కాన 

నాకు అనుభవము తప్పదు, అయిననూ వీటి అవా_స్తవికతను యిప్పుడు 

తెలుసుకొంటిని. గనుక నాకు యిప్పుడు కలుగుచున్న నా జీవితానుభవము 

లన్ని యూ అవా _స్తవములుగనే నే ననుభవింపవలయును గాని వాటిని నా 

వా స్తవానుభవములుగా తలచి (భమచెందకూడదు. ఈ దేహతాదాప్యాధ్యాస 

ముతో నాకు యిప్పుడు కలుగుచున్న సుఖదుఃభానుభవముల నన్నిటిని చిత 

ఛాయా (పదర్శనముల లాగున అల్బస క్తతా మానములతో యనుభవింతును 

గాక, ఇట్టి అనుభవములవల్ల నాకు సుఖ దుఃఖాది క్లేశములు తగ్గుచున్నవి. 

ఇట్లు సక్తతా మాన రహితముగ చేయుచున్న నా కరా నుభవములు, పునర్జ 

కు 

bo 

బి 0 రణమగుచున్న కర ఫలాంకుర రహితములగునని శాస్త్రము తెలుపు 

చున్నది. కాన యిందుమూలమున నాకు సంసారహేతువగు జనా ౦కుర 

వాసనలు నశించుచున్నవి. ఇందుమూలమున నా భావి (పతిబంధములు తొలగి 

(17) 



స (బహ విద్యానుసంగ్ధా న దర్పణం 

మోక్ష పా ప్తిని తప్పక బడయగలనను నిశృయముతో సర్వదా స్వస్వరూపాను 

సంధానాదులను చేయుచూ ముముకువు తన జీవయా(తను నడుపుకొనుట 

యావశ్యకమని [గహించవలయును. 

ఆతా ను సంధాన వివరం := 

అహం౦ం-నేను జనన మరణ రహితుడను, నాకు జరామరణములు లేవు, నేను 

వా స్తవః 8 నను లక్షణరహితుడను 

అహం౦-నను సాక్షి, (పత్యగాత్నా, శివః, శాంత;. 

అహం-నేను చృశ్యరహిత, సర్వాధిషాన, స్వ(ప్రకాశ, సజా య, విజా య. 
లి ర్ 

స్వగత ఇదరహిళ, నిత్య, నిరతిశయ, అద్వి -య, అఖండ, పరిపూర్ణ 
మ 

ఆహం--నిరవయవః, (తివిధ భెదరహిత:, పరిపూర్ణ ః తసా త్ ని ష్కియః 

నాహంక రా, నాహంభొ కా అహం అసంగ:. నిర్వికారః, నిర్గుణ ః, 
అబద వావి 

త లు జీ 9 గ అర జ్య సర్వాంత రృహిర్వ్యాపక 8 
(కూ CR) 

ఇడా. ఇ లో వ్ అమ అనీ ఇ అహం-సర్యొపాధి విము క, నర్వాధిషాన స్వ(పకాశ, అద్వి -య, అఖండ, 
అనాలే © ది 

చె తన్యః “(బహి వాహం, (బహి వాహమసి” 
వకూ ఓ మూ లు 

అహాం_జగదుడ* తి, సిం, లయ, వివరొ ిపాదాన కారణ: అనగా యీ జగ 

డు క్రి స్తితిలయములన్ని యు అఖండ అద్వి -య పరిపూర్ణ స్వరూపుడ 
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నెన నాయందే (భ్రాంతిమాత్రముగా కలుగుచున్నవి. ఎట్లనిన స్వప్న 
కూ దాం ౧౧ 

మున నిదాశక్తిచే సమస్త దృశ్యానుభవములు నాయందే కలుగు 

చున్నట్లు నా జాగద్దశయందు మాయాళక్రిచే యీ స్వశరీర సర్వ 

దృశ్యాను భవములుకల్చింసబడుచున్నవేగాని వా దు సర్వాధిషాన 

త మెన నా అహం స్వరూపమున తెలియబడుచున్న పరిపూర్ణ చె తనదు 
59 రా ఆ 

తపు వేరేదియును లేదు. అహం చేను అను (పత రియ మునకు వాస్త 

, దృశ్యరహిత, సర్వా జ 
టె 

వూ) 

వికార్ణము యేమనిన సర్వోపాధి వినిరు. 

తన్య మే యని యర్హము కొని యీ ధిష్టాన, స్వప్రకాశ, పరిపూర్ణ చై 

దృశ్య పరిచ్చిన్న శరీరములు కావు. తనదైన యిట్టి పరమాత 

స్వరూపమును భగవంతుడు ోనిత్యస్సర్వగతనస్థాణు రచలోయం 

సనాతనః "అని కు ప్తముగా అర్జునునకు గితలలో తెలుపుచున్నాడు. 

కాన ముముక్షువు యిదియే తన వా స్తవ స్వరూపమని నిశ్చయముగా 

(గహించి తత్చ్వ్వరూప (వాపి పికి నిరంత రానుసంధానము చేయు 

చుండుపే ముముకువునకుక ర్రవ్యము, ప్రారబ్ద మనుభవించుట విధియై 

యున్నది. అనగా (వ్రముముకువునకు క_ర్షృత్వా్య మాన రహి 

తముగా నిర్లి పతతో యథ్యాప్రాప్తముగా తన (ప్రారబ్దక కర ఫలసుఖ 

దుఃఖముల ననుభవించుచూ సదా తన సత్యస్వరూపానుసంధానాదులను 

యాచరించుచుండవలయును. ముముకువుసగకు, ఒకటి కరా నుభవము 

విధి రెండవది-సతత = స్వస్వరూపానుసంధానాచరణలు కర్తవ్యము 

ఆగుచున్నది. ఇదియే తన జన్మరాహిత ము _ మోక్షసాధనమునకు 

సాక్షాత్సాధనమగు చున్నది. 



జ్రాననిరూపణ 

జ్ఞానము అనగా తెలివి. ఈ జ్ఞానమె మనకు మోక్షము కలుగుట 

కాధారమగుచున్నది. అద్వైత సిద్దాన్త మున ముఖ్య జ్జాన మొక్క-టియెగాన, 

నానా జ్ఞానములు లేవు. వ్యవహారమందు గూడ సత్య సువర్ణ స్వరూప లక్ష 

ణము లెప్పుడును ఒక్కటియైయుండునుగద ! అనగా_వా స్తవ మెన బంగారము 

యొక్క-బరువు, వన్నె, పసిమి మొదలగు లక్షణము లెప్పుడును ఒక్క- విధము 

గనే యుండునట్లు సత్య లక్షణము లెల్ల ప్పుడును ఒక్క-టిగనే యుండును. 

మాయబంగార మెన్ని విధములనున్న నుండ వచ్చునుగాని, అసలు బంగా 

రము మారుటకు వీలులేదు. అశ్లై యీవా_స్తన జ్ఞానములో (ప్రకార భేదములు 

లేవు. అయినను జ్ఞాన నముకాని వృత్తులను గూడ న గొణముగ జ్ఞానమని వాడు 

ఏన్నాము. కాని సత్య జ్ఞాన మెపుడును ఒక్కటియే. అనేకము లుండుటకు 

వీలులేదు. ఇది సత్యజ్ఞ కానము కాని వృత్తి క్ఞానములగూర్చి చేయు నిరూపణ 

యేగాని వేరుకాదు. ఇదియె అజ్ఞానమని, ఈ యజ్ఞాన మనాదియని, ఐనను 

ంతమనిన్ని, నశించునదనిన్ని ₹ శాస్త్రము చెప్పుచున్న ది. ఇంకనూ ఈయ 

నె సర్వ సంసార దుఃఖములు గలుగుచున్నవి. ఇట్టి సంసార 

తరంతికముగ నివ _ర్తించుటకు జ్ఞానము కన్న వేరుసాధనము, 

ర్లములేదు. దీనినే * 'జ్ఞానాదేవకు కై వల్యమితివెదాన్త డిండిమః 

న్నీ, “సత్య క్షానమన_న్తం (బహ. ” ఆ(బహ. జ్ఞాన స్వరూపుడే యనిన్నీ, 

“సర్వంఖ ల్విదం. దహ ఈదృశ్య మంఠయు. (బ్రహ. స్వరూపమనిన్నీ 

[శుతి సతి వచనములు తెలుపుచున్నవి. 
భాం 

జాన ర 
దః ae) 

దుః ఆ 

కమువ 

ఖము 

పై వచనముల నారారశమమనగా__ (బహ్మ-([పపంచములు రెండును 

డానమే అని తేలుచు న్నది. కాని జ్ఞాన 'మొక్క-టి కన్న నుండుటకు వీలులేదు. 



జాననిరూపణ ' ని 
జః 

కనుక ఈ బహ. - (ప్రపంచములు రెండిటిలోను ఒక్క-టియే నిజమె యుండ 

వలెనుగాని, రెండును నిజమగుటకు వీలులేదుగద ! ఇట్టి నిజానిజముల నిశ్చ 

యించుటకిది (బహ విద్యా (ప్రకరణము గనుక పరమార్థ సత్యలక్షణములను 

బట్ట గుర్పించవలసి యున్నది. వా_స్తవములో సత్యమనునదియిదియెగద! వ్యవ 

హారసత్యము మాయ బంగారము వంటిదని లోగడనే చెప్పి యుంటిమి, 

పె వచనములను బట్టి (బహ. -జ్ఞానముల కభేదమే గోచరించుచున్నది గాని, 

జ్ఞానము వేరు, (బహ “వేరు కాదని తేలుచున్నది. ఈ జ్లానమె బహ ఐన 

యడల, ఎట్టి జ్ఞానము (బహ్మః అనునప్పుడు “ 'సత్యంజ్ఞాన మన న్తం (బహ క్ 

అను వాక్యమువల్ల ఈ జ్ఞానమును సత్యానంత లక్షణములచే గుుర్తించవలసి 

యున్నది. ఇట్టి సత్యవస్తువెదియని విచారించిన, సత్యమనగా -- “యద్ధి 

యధ్దూ. పేణ నిక్చితంతద్దూపంచేన్న వ్యభిచరతి తత్సత్యం" అనిభాష్య 

కారులు తెలుపుచున్నారు. కాన ఈ లక్షణములను బట్టి అట్టి సత్యవస్తువు కాల 

(త్రయ అవస్థా_త్రయ అభాధిత మైనదిగ నుండవలెను. ఇట్టి అబాధిత వస్తువు 

లోగడచేసిన వివేచనా విచారములవల్ల జ్ఞానమూ (బహ. కన్న నితర పదా 

రము కాదని నిరూపించి యుంటిమి. ఇస్తే యూ అనంత లక్షణమును సి 

కొనిన దేశ, కాల, వస్తు పరిచ్చేదరహితత్వమే అన_న్తత్వమని తెలియు 

చున్నది. ఈ లక్షణము దృశ సరార్థములలా 'దేనియందును వర్తించక 

ఒక్క (బ్రహ కేవ ర్రించుచున్నది, కనుక ఈ సత్య-అన న్ల లక్షణములచే 

సిద్దించిన జ్ఞానమె బ్రహ అని (గహించవలయును, ఇట్టి సత్య-అన న్హ 

లక్షణములచే సిద్దించిన జాన స్వరూపుడు తానేయగును. 

ఐనను అట్లు తెలియబడుట లేదు. ఎందు చేతననగా - జీవుడు తన 

యొక పరిపూర్ణ జ్ఞాన స్వరూపమును అవిద్యా వివళుడై మరచి తన స్వరూ 

పముగా నట్టి పరిచ్చిన్న కల్పిత యుపాధి నాశ్రయించి భమయుతుడగు 

చున్నాడు. పైన ఉదాహరించిన లాగున సత్య-అనన్హ-జ్ఞాన రూపము (బహ , 

ఇదియే అధిష్టానము. పరిచ్చిన్న న్న న్న అవా స్తవములు కార ములు. 

అనగా సర్వ దృశ్య (ప్రపంచమూ అధ సము, ఈ న్న న్న పరిచ్చిన్న 



బహ వనిదాంనుసంనాన దర్శణం 2 2 (బహ ర్ట న్ ఎ 

అవా స్తవ జ్ఞానములు అనగా అధ్య స్తము. ఈ దృశ్యము తాను కాననియు . 

తను అఖండ పరిపూర్ణ సత్య క్డైన స్వరూపుడననియు తెసిసికొని, అనుక్షా 

వములోనికి తెచ్చుకొని నిలుపు కొను మహానుభావుడే వన్ముక్తుడై పిడక 

విదేహమ క్రి కె వల్యమును పొందును. “జానా దేవతు కైవల్య మితివేదా ౫ 
cn ఇ — 

డిండిముః” అని చెప్పబడు జ్ఞాన మిదిరు. ఇది సర్వదా ఒక్క-టిగాను, ఏక 

రూపముగాను నుండునుగాని, _ ఎప్పటికిని, ఎవ్విఢముగను మార్పు 

జందునదికాదు. 

“దృళ్వాఒసంభవ బోధోహి జానం జేయంచ కథ్యతే | 
ల దః జః 

తదభ్యానేన నిర్వాణ మిత్యభ్యాసో మహోదయః 11” 

అపరోక్ష జాన (పా 
దః 

వచనము తెలుపుచున్నది. 

న-సంవితీ ._ బహ పదములు పర్యాయములు. అనగా 

హే బోధించును. మహాసముద్ర నదీ కూప తటాకాదు ఆ 

యందు జలమంతయు నొక్కే యనట్లు ఈజానముగూడ సదా ఒక్క 
టి గు దః 

గానె యున్నది. కాని ఆయా ఉపాధ్య స్పర్గత దోషములను శుద్దజలముూ 

ఎటు, ఆయా భ్రాంతి వెచిత్యములను బటి యీ ఒక్క. కు ౫ 
గు యూ వ్ (ఈక యాట 

జ్ఞానమే అనక దృుశ్యములుగ తోచుచున్నది. (భ్రాంతిని నిరూ. లించిన యడ ఆ 

ఈ దృశ్య వై చిత్ర -ములు కానరావు. అప్పుడు యథార్థమైన ఒక్క- జ్ఞాన మే 

స్పురించి, దృశ్య - న్న-చితరూపము లుపశమించును. అంతవరకు 

నొక్క-టి మైన సముద్రజలమే నురుగు తరంగములు బుద్బుదములు మంచు 

గడ్డలుగా కనబడునట్లు ఈ న్న భిన్న దృశ్యములు కనబడుచుండును . 

ఈ దృశ్యములన్నియు జలాకాశ మేఘాకాశ ఘటాకాశాదు లన్నియు వేరు 
వెరు కాక, ఒకే మహాకాశమైనట్లు ఈ (ప్రపంచ దృశ్య చిత్రములన్ని యు 



జాననిరూపణ 2. 
దో 

సత జ్ఞానము కన్న వేరుకావు. కాని ఎందుకిట్లు కనబడుతున్న వనగా_“ థా న్తి 

-వె చిక్వాక్ సృష్టి వై చిత్యం” అని వచనము తెలుపుచున్నది. 

వ్యవహారములో ఎ కార్యమున కై నను రెండు ముఖ్య కౌరణము లుండ 

వలయును. ఉపాదాన కారణము. నిమిత్త కారణము. ఇందులో మొదటిది. 

ఘటాదులకు కారణమైన మృత్తు వంటిది. ఇదియే కారో తృత్తి స్థితి లయ 

ములకు ఆధారమగు చున్నది. ర0డవ కారణమైన నిమిత్త కారణము కేవ 

అము దండ చ|కకులాలాదుల వలె ఉత్స _త్రికి మా(త్రము కారణమై, స్టీతి 

నాశములతో సంబంధపడదు. జగదుత్స త్తికి ఉపాదాన కారణమైన జ్ఞానమే 

ఆవిద §- భాంతియని చెప్పబడు అజ్ఞాన సంబంధముచే నిమి త్త కారణము 

గూడనగుచున్నది. ఈ అజ్ఞా నమునకు జ్ఞానమే ఆశ్రయముగాని "మరియొకటి 

కాదు. కనుక ఈ జగదుత్స త్తికి నిమితోపాదాన కారణములు రెండును కాన 

మేయని చెప్పవలసి యున్నది. ఇందుచే అజ్ఞాన కల్పితమైన యీ సర్వ 

జగద్దత్రశ కిమునకు దీని కుపాదాన కారణమైన 'జ్ఞానములోనే పర్యవసానము 

గాని వేరులేదని సిద్ధాంతము తెలుపుచున్నది. 

మైన ఉదా హరించి నట్లు ఒక కార్యమునకు రెండు కారణములుండు 

నషి ఒక్క-టియైన వస్తువు భిన్న న్నాకారములుగ మారుటకు, కనబడుటకు, 

అనగా _వికారము నొందుటకు ఆరంభ-పరిణామ-వివర్తము లను మూడు 

_పకారములు వ్యవహారములో గలవు. ఇందు ఆరంభకారణమనగా-పటము 

నకు తంతువులు కారణములగుట. పరిణామ కారణమనగా-ఉపాదానమైన 

యొక్క వస్తువే మార్చు జెంది అనేక వన్తువులుగా మారుట, అనగా-కీరము 

దధిగాను, నువర్ణము భూషణములుగాను, మృత్తు ఘట శరావాదులుగాను 

మారుట. ఈ సప్పెరెండు విధములు మూూర్తములై న. జడపదార్థము లందే 

సంభావితములు. వివర్త కారణమనగా-ఉపాదానమైన ఒకే వస్తువు ఎట్టి విక 

రము జెందక అనేక దృశ్యములుగా కనబడుట. అనగా ఒక్కటియైన రుజ్జు 

వునందు సర్నాదులు పూర్వ సంస్కార బలముచే కనబడునట్లు. ఇట్టివివర్హము 



2 (బహ విద్యానుసంన్లాన దర్పణం 
లి ధి 

నకు ముఖ్యముగ పూర్వ పూర్వభ్రమ మూలక మైన సంస్కారమే కారణమగు 

చున్నది. (భ్రాంతి స్వరూపాజ్లానమువ ల గలుగునది. 
డో రం 

లోకమున అజ్ఞాన కల్పితమగు (ప్రతిదిన్నీ అసత్యమనుట అందరికిని 

తెలిసిన విషయమే. రజ్జువున నందు నర్ప భాంతిని, మందాంధకారము, పూర్వ 

సర్పజ్ఞాన జనితసంసాా_రముల వ నెట్టుపొందుచున్నాడో, అపై యా 

అనాది అవిద్యా కౌమకర సహిత సంస్కారము వల్ల తన వాస్తవమైన నిత్య 

బుద్ద ము_క్తస్వరూపమును మరచి వత్వ (భ్రాంతిని పొందుచున్నాడు. దీనినే. 

అజ్ఞాన కల్చితములగు సర్పాదులు మిథ్యా భూతముల నట్లు, అజ్ఞాన 

దోషముచే కల్పితమగు (ప్రపంచమంతయు మిథ్యయెయని భంకరభగవత్సా 

దులు తెలుపుచున్నారు. [ప్రకాశాదుల సాహాయ్యమువల్ల అధిషానరజ్లా జ్ఞానము 
గ 9 జ కు 

కలిగినగాని సర్పభాంతి భయాదులు వదలకుండునట్లు, ఈ "వత భాంతి 

అధిష్టాన జ్ఞ జానముచేగాని విడువదు, యథార్ధ క్రానము కలిగినగాని (భాంతి 

నివృ త్తి కలుగదు. దీనినే 

శో రజతం రజత తకంచ చాకచక్యంచ పాండిమా 

'రేవాసీ చ్భ్చుక్తి తత్వావధారణాత్ ॥ 

కేసా న్వాత నా కేవలాత ని 

శం స్తూల సూకొ ది సంజ్ఞితమ్ న 

అధిషానమగు శో క్తి జ్ఞానము కలిగినపుడు అంతకు పూర్వ మజ్జాన 

ముచే భాసించిన రజతము, "జక త _త్త్వము, తళ తళలాడుట, ధవళ వర్ణ ము 

మొదలగునవన్నియు లోపించి శ్వుక్తి మా(త్రముగ శేషించినట్లు, అధిష్టాన 
(బహ జ్ఞానము కలిగినపుడు స్థూలసూక్ష రూపమగు సమస్త (ప్రపంచము 

6 
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అదృశ్యమై (బహ. మ్యాత్రముగా మిగులును. అని పై వచనములలో చెప్పి 

నట్టు ఈ జీవ భ్రాంతి, రజ్ఞావునందు సర్ప భాంతిలాగున తనయందే ఆజ్ఞాన 

మను అంధకారముచే పూర్వవాసనా కల్పిత మై యున్నది, పూర్వవాసన 

యనగా -పూర్వపూర్వ(భాంతిచే గలిగిన సంస్కారమును. ఈ సంస్కారములే 

ఉ తరో తర (భాంతికిని, తద్ద్వారా వాసనకును కారణ మగుచున్నవి. ఈ 

(భాంతులను అధిష్టాన సత్యజ్ఞానము వల్ల పోగొట్టుకున్న యడల సర్వము కాన: 

స్వరూప మగును. ఎట్ల నగా- 

శో ళు కిజానాద్యథా రూప్యం, రజుజానాద్యథోరగః ] 
ధా ది దో డద 

తధాధిష్టాన (బ్రహ జ్ఞానా ద్విశ్వం నదృ్భళ -తే॥ 

శుక్రి జ్ఞానముచే రజతము, రజ్ఞుజ్ఞానముచె స రము బాధింపబడునట్లు 

అధిష్టాన సత్యజ్ఞానముచే (ప్రపంచము బాధితమగునని చెప్పి, అనంతరము అం 

తయు చిత్స్వ్వరూసమేయగునని శ్రీశంకరులు చెప్పుచున్నారు. 

శో చిదేవ పంచభూతాని చిచేవ భువన(తయమ్ 

చిదేనాహం చిదేవత్వం సర్వ మేతత్ చిచేవహి॥ 

చిత్ అన్నను, జానమన్నను ఒక్కటియేగద ! ఇట్లి జానమునే *జానా 
జః బ ఖు అః 

దేవతుకై వల్య మితి వేదా న్తడిండిమః”' అనువచనము కైవల్య సాధనముగ 

చెప్పుచున్నది. దీనినే “నహిజ్జానేన సదృశం పవి తమిహ విద్యతే ! తత్స 

యంయోగసం సిద్దః కాలేనాత్మనివిందతి” అని గీతావచనము తెలుపుచున్నది, 

ముముకువున కిటి జాన సంపాదన మావశ కము, ఇచట సంపాదన మొపచారి 

కము. క్షైనము నిత్యసిద్దముగాని సంపాదింపబడున్లది కాదు. (భాంతినే 

త -బించ రవలసియున్నది. (భాంతి నిరూ లనముకు (పయత్నముగాని, జాన 

సంపాదనకు (పయత్నముకాదు. ఆ సద్వ స్తువు సర్వ్మత్ర నిత్యసిద్ధమని తెలిసి 

కొనుపే మన క _ర్తవ -ము. దీనినే (శుతి_ 



వ్ల (బహ్యవిద్యానుసం సాన దర్పణం 

“యక్సాక్ష దపరోకా (దృహ్మ” 

అని తెలుపుచున్నది. ధీనినే శంకర భగవత్సాదులు__ 

శో ఆక్కాతు సతతం (పాపోఒప్యటప్రాప్త ప వ దవిద్యయా 

తన్నా శే (వొ ప్రవద్భాతి స్వకంఠాభరణం యథా ॥ 

3 స్థాశొ పురుషవ (ద్భా న్యా కృతాబ్రహ ణి వతా। 

సః తా తింకేరూపు తసి క్. వస్య తా_త్త్వి రూ తస్మిన్ దృష నివర్తతే i 

సర్వదా సిద్దమైయున్నను ఆత. స్వరూపము తన కంఠములోని హారమును 

మరచినట్లు అజ్ఞానముచే మరువబడుచున్నది. అజ్ఞానము నశించునపుడు 

(కొత్తగా పొందినట్లు భాసించుచున్నది. న్థాణువు (మొద్దును జూచి మనుష్యు 

డనుకొనినట్లు (బహ యే జీవుడుగ వ్యవహరింపబడుచున్నాడు. వునియొక్క 
తాత్త్విక స్వరూసమును (గహించినప్పడు - వత్వ (భాంతి నివ_ర్రించునని 

తెలుపుచునా రు. 

ఈ (బహ వస్తువు మన అందరి హృదయములందును సర్వదా సాక్షి 

రూపముగనున్నది. ఈ విచారణవలన ఆ (ప్రత్యగాత యే మన సత - స్వరూప 
మనియు, పరమాత. యనియు (గ్రహించవలెను. దీనినే_..“స ఆత్నా తత్త్వ 

యని (కుతి తెలుపుచున్నది. కాన (శ్రుతికి -వ 
దిహై క్యమును చెప్పుటలోనే ముఖ్య తాత్పర్యము. ఈ స్వస్వరూపమే నిత్య 

శ్లో తత్వం పదార్లౌ సువిచార్యయేన (బహి హమిత్యేవధియాత్వనాత ని Ga 

(పధ్వంసితాఒహం మతి ర్మ్యతసమ్యక్ స ఏవ కె కైవల్య సుఖం 

సమళ్న శే || 

9 అంతఃకరణ సంత్యాగా దవశి సై చిదాత ని । 

అహం (బహ తి వాక్యేన (బహ్ముత్వం సాక్షిణీక్షతే ॥ 
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తతీ._త్వం అను రెండు పదార్థములను నివేచన మొనర్చి యీరెం 

డును ఒకే పదార్థమని (గహించినట్టివాడు శరీరాదులయందు అహం బుద్దిని 

త్యజించి మోక్షమును పొందును. అహంకారమును త్యజించగా చ్నిద్దూపమైన 

యాత యే మిగులును “అహం [బహ్మాసి * యను వాక్యముచే ఈ చిదా 

త యే [బహ్మ మని తెలిసికొనును. అని శంకర భగవత్పాదులు తెలుపు 

చున్నారు. ఈ సాక్షినే మనము జ్ఞానస్వరూపునిగానున్ను, ఈయననే *, ను”గా 

నున్ను తెలిసికొనవలెను. వేదాంత సిద్దాంతమందు ఆత యే జ్ఞానరూపుడు. 

కాన నీ నిరూపణమే సర్యోపడేశములకు నాధారమని తెలుసుకొనవలయును. 

అందుకుగాను సర్వానుభవ సిద్ధంబును, (పత్యక్షమును, సుఖముగ బుద్దికి గోచర 

మగునదియునగు అనుభవమునుగూడ  -సుకొని జ్ఞాన సిత్యత్వమును నిరూ 

పించుటకు యత్నించుదము. 

ఇంతవరకు పలువిధముల యీజ్ఞానమును గురించి (శుతి సతి వచ 

నములతోను, పూర్వాచార్యుల వాక్యములతోను యింకనూ కొన్ని యుదాహర 

ణలతోను విమర్శించి యుంటిమి. అయిననూ యీజ్ఞాన నిత్యత్వమును 

బాగుగ [గహించుటకు మన అనుభవమును గూడ  -సుకొని విమర్శించిన 

(గహణమునకు సులభముగా నుండును. నిత్య, సత్య శబ్దముల కర్ణ మొక్క 

టియే యని లోగడనే తెలిపి యుంటిమి. 

నిత్య్వమన్ననూ సత్యమన్ననూ అర్హ మొక్కటియే. చూడబడునట్టి పదార్హ 
థి రు థి 

ములకంటె జూచునట్టి జ్ఞానము భిన్నము కావలయును. ఏలనన చూడబడు 

వస్తువకం అ జూచు పదార్ధము న్నముగా నుండవలెననుట నియమము. 

అయిననూ వీనిస్వరూప స్వభావములకు భేదము తెలియక పోవుటచే 

అది ఏక మేనని తలంచుచున్నాము. కాని భేదమనునది పదార్ధములకు 

మాత్రమే కలదనియు, నాభేదముతో జ్ఞానమున కెట్టి సంబంధము యుండ 

దనియు తెలిసికొన లేకున్నాము, కాని విచారించిన పదార్థములు భిన్నము 



౫. (బహ విద్యానుసంన్థాన దర్పణం 

లె ననూ వానిని చూచు జ్ఞానము సదా ఏక రూపమని స్పష్టమగును. మనలకు 

(పతిదినమున్నూ కలుగుచున్న జా(గదా ద్యవస్థలందు దేనినిబట్టి చూచిననూ 

ఈ జ్రానము నిత్యమని అనగా అవస్థాత్రయమందును అనుభూతి యగు 

చున్న టు నిశ్న్వయమగును. ఇట్లు మనలకుకలుగుచున్న మూడవసలయందున్న్నూ 
ల యం గా (థ్ 

భెదమనునడి ఆయా యవస్థలయందునూ దృశ్య పదార్థముల యందును కలుగు 

చున్నది కాని శ్రానమనునది యీ అవస్థాత్రయమందునూ యొక్కటి గానే 
యుండి ఏక రూపమై కనబడుచున్నది. జాగ్రత్ జ్ఞానమైననూ స్వప్న జాన 

ణః 

మెననూ జాన యొక్కటియే గదా. ఇక మూడవదియగు సుషుప్య వస్లను 
0 అః | ఎవి ఢ 
గూర్చి చూచిననూ నిదురనుంచి మెల్కాంచి నప్పుడు, “నాకు నిదురలో 

నేమియు తెలియలేదు, సుఖముగా నిద పోయితిని”అని వ-వహరించుట సర్వ 
సామాన్యముగా అందరి యనుభవములో నున్న విషయమే. దీనిని బట్టి 
చూచిన సుషుస్త్యవసయం దునూ తనకు కలుగుచున్న అనుభవమును 

(గ్రహించు వాడొక్కడుండి *రనలయునని విశద మగుచున్నది. ఇదియే 
pe 

జ్రానము అనుభవమనియు, స్మృతి యనియు రెండు విధములుగ 

నున్నది. అనుభవములు (పత్యకొదులు అనగా యిం దియములతో విషయ 

ములను [గ్రహించుట చేతగాని, పోలికచేత పదార్థముల నూహించుట కాని, 
సరుని యుపడేశముచే నొక విషయము నిర్ణయించుట అను మొదలగునవి 
యనుభవముల్ను ఇట్టి యనుభవముల వలన జనించి చిత్తమందు దృఢమై 
యున్న సంస్కారము కాలాంతరమున సంకల్పరూపమై (ప్రకట మగుట 

అనగా న్ఫురించుట స్మృతి. సుషు ప్హ్య వస్థయందునూ జ్ఞానము కలదు. కాని 

అది, ఇంద్రియాది సర్వ పదార్థములను తన యందు :నము చేసుకొని, 

యున్న అవిద్యను మాత్రము చూచుచుండును. అవిద్య యనగా అజ్ఞానము. 

యందు కూడ జాగత్సషష్న యవస్టలయందు వలెనే చూచువాడు 

యొకడున్న గాని సుషుప్తి నుంచి తేచిన పిదప తన యనుభవము స రించు 

టకు యొకడు యుండవలెనుగదా. ఇట్టున్న వాడే సాకి. ఈయనయే కాన 
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షః 

స్వరూపుడు. పయిన చేసిన నిరూపణ వలన ఒక్కదినమున నున్న మూడవ 

స్థంయందునూ, జ్ఞానమునకు భేదములేదనుట స్పష్ట మైనది కదా. ఈ సిద్దాంత 

మును బట్టి ఒక దినమందు వలెనే మరియొక దినము నందును కలుగుచున్న 

జ్ఞానమునకు భేదముండ దనుట అనగా యెట్టి భేదములేదని స్పష్టమగు 

చున్నది. ఇ'ప్తే విచారించినచో ఎన్ని దినములు గడచిననూ, ఎన్ని మాస 

ములు సంవత్సరములు గడచిననూ, యుగములూ, కల్పాంతములూ గడచి 

ననూ జ్ఞానము మాత్రము యొక్కటియే యనుటలో వివాదమునకు అవకాళ 

ముండదు, ఏలనన వర్తమానకాలమున నెట్లో భూతభవిష్య త్కాలముల 

యందునూ, ఎన్నిదినమాస, సంవత్సర యుగంబులకు పూర్వమెననూ జాన 
el 
ద 

మొక్క-టియే యగును. ఏది ఎటుల మారిననూ జ్ఞానమునకు మార్పులేదు. 

అన్ని ప పదార్థములకునూ ఉత్ప త్తి కలదు కాని ఒక్క జ్ఞానమునకు మాతము 

లేదు. అదియే సర్వ సాక్షి, ఈ సర్వ సాక్షియగువా వాడు ఉత్పత్తి తి నాశములను 

(గహించుఏటకు గూడ నుండవలయును గదా. కాన ఈయన నిత్యుడు. 

ఈయనయే చేతనుడు. స్వయం (పకాశుడు. దీపము తనంత వెలుగుచూ 

చుట్టునున్న పదార్థముల (పకాశింప జెయునట్లు ఈ జ్ఞానము తనంత తానే 

వెలుగుచు సర్వ 'పపంచమును (పకాశింప చేయుచున్నది. 

8 

ఈ జ్షానమును పరుడు (గహింపలేకున్ననూ తనంత తానే తెలుసుకొన 

చ్చును. ఈయన అనుభవ వేద్యుడు గాని తదితరముగా తెలియబడు వస్తువు 

కాదు. ఎలనన ఈయన అవయవ రహితుడై న అఖండ అద్వి యయ పరిపూర్ణ 

స్వరూపుడు. శరీరము పరచ్చిన్న మె అవయవములు కలది. కావున నొక 

యవయవము చేయు కార్యమునకు మరియొక అవయవము కర కావచ్చును. 

జ్ఞానమున కన్ననో యెట్టి అవయవములుకాని [క్రియలు కాని లేవు. కావున 

ఎట్టు చూచిననూ సర్వ సాక్షియగు నీ జ్ఞానము స్వయముగ గాని పరులచే 

గాని తెలుసుకొనబడునది కాదు. ఇయ్యది అపరోక్షమై అత్మ రూపమై అనుభ 

వింప బడు సత్వ వస్తు వేకాని వేరుకాదు. నిత్యత్వ మనిననూ సత్యత్వ మని 

ననూ ఒక్కటియే యని లోగడనే తెలిపి యుంటిమి. ఈ నిరూపణ వలన 



లది —E (బహ్మావి దాను 

క్లానము సత్యమని తేలినది, జ్ఞాన మొక్క-టి తప్ప తక్కిన వేవియు నిత్యము కాని 
సత్యము కాని స్వ పకాశము కాని అసగా స్వస్వరూప భూతములు కాని కావు, 

ఆ జ్ఞానమే - వృకు, అదియే స స్వ స్వరూపము, స్వ పకాశంబును నీత్యంబు నగుటచే 

జ్ఞానమే ఆత. ఈ జ్ఞా నమను ఆత యే సకల -వులకునూ పరమానంద రూపు 

డుగ నుండి పరమ (పెమా స్పదుడగుచున్నాడు. దీనినే “ఇయ మాత్యా పర 
మానందః పరపేమాస్సదం యతః” అని విద్యారణ్యులు తెలుపుచున్నారు. 

గనుకనే తన నాశము నెవ్వడునూ కోరుటలేదు. ఎదియెట్లు 'పోయిననూ 

తాను మా(త్రము చక్కగా నుండిన చాలునని (పతివాడును ' కోరుచుండును. 
ఏ ఎ పదార్హములయందు (పేమ యుండునో అవి యెల్ల నియతముగ నానంద 

రూవముకై. యుండ వలయును. కావున డే పదార్థ మెంత యానంద 

మొసగ గలదో దానియం దంత (పేమ యుండునని సిద్దాంత మగుచున్నది. 

ఇది సర్వానుభవ సిద్దమె. ఈ కారణముల వలన దేని యదంలి (పేమకం పె 

నధిక మగు (పేమ "మరియొక దానిపై నుండదో యది పరమానంద రూపము 

పరమ (పేమాస్పద వస్తువనుటలో సంశయము లేదు. కావున యీ జ్ఞాన 

స్వరూపుడై న జీవుడు సామాన్యముగ నాన నంద. రూపుడే గాక పరమానంద 

రూపుడై సర్వులకూ పరమ (పీతికి ఆస్పదుడగుచున్నాడు. సర్వాధికమగు 

(పేమ చేని యందుండునో అది పరమానంద రూపము కావలయు. అట్టి 
(పేమ వా _స్త్రవముగ -వుడు జ్షాన స్వరూపుడే గనుక (ప. వారికిన్ని ఇట్టి 
ఆధిక ప్రీతి తన యండే కలుగుచున్నది. కావున (పతివారికినీ జ్ఞాన స్వరూ 
పుడైన ఆత యందలి (పేమ స్వార్ధమే కాని పరార 

ముముక్షువు తన సతః సంరూపమైన ఇ రర పరిపూర్ణ జాన స్వరూప ఫీ 
మును శృతి యు క్వ్యనుభ భవములతో విచా రము స్వానుభవమును పొంది 

కాని వుని మోక్షప్రాప్తికి ఈ పరిపూర్ణజ్ఞానము, నేను అహం అని 
(శ్రవణ, విచారములవలన తెలుసుకుననూ, అటి జ్ఞానము దఉవునియొక్క_ దక్ 
అనాది అవిద్యాదోషమువలన నిలువక తన చి త్తమునకు విక్షేప ఆవరణాదులు 



కల్పించుచుండును. దీనికిగాను యిట్టి జ్ఞాన స్వరూపుడను నే, నని తనకు జ్ఞాన 

సాకెత్కార పర్యంతమూ (బహ స్వరూపమును తానుగా అనుస కంధానము 

చేయుట ముముకువున కావళ గక మై యున్నది. (బహ యన్నను, జ్రానమన్నను 

ఒక్క-టియే. ఇట్టి (బ్రహ్మజ్ఞానము. అభ్యాసపాటవముచేతగాని పొందబడదు. 

ఈ అభ్యాస మనునది యెవరికై ననూ నస స్తుసిద్దికి పరమ ని సాధనము. దీనినే 

“అభ్యానా శ్రర సిద్ధిః, స్యాదితిచేదానుశా సనం అని వశిష్ట భగవానులు 

తెలుపుచున్నారు. కాన జిజ్ఞాసువు ఆ(బహ స్వరూపము తానుగా నిరంతరము 

అనుసం ధానాభ్యాసము చేయుచుండవలయును. గనుక ముముక్షువు అభ్యాస 

పాటవమునకుగాను యిచటగూడ తత్స్వరూపమైన జాన, అనుసంధాన వాక! 
యా డు! హా 

ములను ఉదహరించుచున్నాడ. 

వేను అహం సాక్షి_[పత్యగాత _-శీవః_-ళాంత $_అసంగ:ః. అహం 

జగదుత్స తి, స్తితి, లయ, వివ రకారణ, సర్వాధిషాన-స్వ [పకా శ_సజా 
ద యు నాన © 

య, విజా య. స్వగత భేదరహిత_నితక-_నిరతిశయ-_ద్భృ శ దస్రిశేర్టి 

పరిపూర్ణ వై తన్యః-నాహంక _ర్రూనాహంభో క్తా_అహం నిషింయః_నిత్య 

హాం. సుఖస్వరూపః-__[బ ౩ హ్యావాహం_(బ హై హా 

ఇంకనూ (బహ. జాన మన్ననూ సత్యజ్ఞాన మన్ననూ ఒక్కు-టియే. 

(బహ యన్ననూ శుద్దజీవుడన్న నూ యొక్కటియే. కాని ఆజీవుడే తన సత్య 

జానమును (భ్రాంతియతుడై. మరచి అనృతక్షానముతో ఈ దృశ్య సంసార 
దో 

a చా 

మనుభవించుచూ దుఃఖము పొందుచున్న వానివలె కనబడుచున్నాడు, అటి 

దుఃఖము మరల తనకు అనగా వునికి యెన్నటికినీ కలుగకుండుటకు 

యొక్క (బహ్మాజ్ఞాన మె శరణ్యము కాని తదితర మేమియునూలేదు. వ్య 
చో 

హారములో అర్థ సంపాదనకు సువర్ణ మెటుల నున్నదో పరమారమున ఈ 

(దిహ్మజ్ఞానమటువంటిది. ఈ (బహ జ్షానము ఇహపరముల రెంటికినీ సువ 

(పౌ పివంటిది. సాక్షా త్పుఖసాధనము. కాని సువర ము అరపరమారముల 
ఎవి — రవి టా యఖ 



272 బహ. విద్యానుసంన్లాన దర్పణం 
ఆ ధి 

రెంటికినీ పరంపరా సుఖసాధనమే యగుచున్నదిగాని సాక్షొత్సుఖసాధనము 
కాజాలదు. అయినను సర్వులు ఈ సువర్ణ మునందు వారివారి అ ప వస్తు సిద్ధి 

సంపాదనాసామర్థ ము సౌలభ్యము తక్కిన వస్తుసముదాయముకన్న ఈ 

సువర్ణ మునందే ఎక్కువయుండుటచే అందరును సువర్థ మునే కోరుచుందురు. 

దీనికి ముఖ్యకారణము జీవనికి కావలసిన సుఖసంపాద నచ్చుయి. స్వసుఖము 

అందరిచేతను కోరబడునదియేగదా : 

భూమిలో గనులయందు బంగారము మట్టితో కలిసి మానవుల స్థూల 

దృషికి కనబడక యుండునట్లు ఈ (పపంచమునందు సత్యాన్ఫత జానములు 
ఠి గ ల జః 

కలిసిన వగుటచు, అన్ఫతత్రానము జీవుని (భాంతునిగా గావించి సత్యజ్ఞాన 
ద్య 

మును మరుగు పరచి కనబడకుండ చేయుచున్నవి. ఇదియి మానవునికి కలు 

గుచున్న అజ్ఞానము. సానపట్టిన రాయిని గూడ, రత్న పరీక్షకుడు తన 

జానముచే యిది రత్నమని (గ్రహించి దానిని క్ల | భపరచి. సానపటించి, ఆ 
ఖు టె 
రత్నము యొక్క పూర్తి (ప్రకౌశ వికాసములను బయటిక తెచ్చి ఆమణివల్ల 

లాభము పొందునట్లున్నూ-- రసాయన శౌస్త్రజుడు సువర్ష మిశితమెన మట్టి 
౧౧ ౬ యో ణి యా ల 

రాళ్లను పరిశోధనచేసి అందు మట్టిని వేరుపరచి రసాయనములచే శుద్దసరచి 
అన వ వ్ లీ ఇదో Pa గా షం న న a ఇ 

స్వచ్చ సువర్ణ లాభమును వబొందుచున్నట్టున్నూ, ముముకువగు జవుడు శాస్త్ర 

విచారము, తన యనుభవ పరిళోధన విచార, (పయత్నములచే ఈ (పపంచ 

రూపమున భాసించుచున్న సత్యాన్యాత సంబంధములను వేరుచేసి అనగా విడ 

గొట్టి, తాను కేవల సత్యస్వరూపుడను జ్ఞానమును (సత్యజ్ఞానమునే) సంపా 
లు డో రః 

దించిన యెడల అప్పుడు ఈ మృత్తు సమానమగు అనృత జ్ఞానము తనను 

(జీవుని) బంధింప జాలదు. అయినను బంగారమున్న వారికి గూడ మట్ట 

యెట్ల వసరమో అశ్షే బంగారమును సత -జ్తానముతోనూ మట్టిని వుపేకౌభావ 
మ్ 

ముతోడనూ జీవదశ యందనుభవించును. ఇట్టి వుడు తన (ప్రారట్టోపాధి 

మున అనగా తనకు మటితో సంబంధావళ కతలు +రిన తదుపరి 

లం 

య 
శ 

తన సత్యస్వరూపమెన కేవల సువర్ణ రూపముతో అనగా నిత్యశళుద్ద జ్ఞాన 
కక యా అ కూ 

త్రో తత్స్య్వరూపుడే యగును. వ్యవహారము నందు సువర్ణ మున కిట లక్ష 



జాన నిరూపణ 21 
దో 

ణములు యుండుట చేతనే (కుతి గూడ ఆ పరమాత్మ యొక్క కల్పిత సగుణ 

రూపములను వర్ణించు నప్పుడు హిరణ్యరూపుడని, హిరణ్యగర్భుడని మొదలు 

గాగల శబ్దములతో (ప్రకాశ శై -“ష్ట్యతలను నిరూపించినది. అచట గూడ 

హిరణ్వసాంకేతిక రూపమును తీసివేసిన యెడల మిగులునది పరమాత. యే. 

ఇస్తే ప్రపంచానుభవములలో గూడ మృత్తు సువర్ణ ములను వేరుచేసిన మిగులు 

నది, వ్యవహారమునందు సర్వాధిక సుఖముల నిచ్చుచున్న కేవల సువర్ణ మే 

గదా. అపే సత్యానృత జ్ఞానములతో కలిసి యున్న ఈ (ప్రపంచానుభవముల 
గా జు! 

యందు జడాంశ మెన అనృతజ్ఞానమును త్యజించిన శేషించునది సత్యజ్ఞానమె. 
| ర్లు వ లవ్వు 

ఇదియే వుని నిత్య, నిరతిశయ సుఖ స్వరూపము. 

ఈ (ప్రపంచమున వునికి కలుగుచున్న సమసానుభవములు జ్ఞాన 

మా(త్రములుగానే యున్నవి. అనగా జ్ఞానము లేనిదే ౩ ఎట్టి అనుభవమును 

కలుగుటకు వీలులేదు. కాన ఏ ఏ జీవున్నికె కెననూ సుఖదుఃఖములు ఆయావ వస్తువు 

లయందు తనకు తన వాసనానుకూలత ననుసరించి కలుగుచున్న అనుకూల 

(ప్రతికూల జ్ఞా జానముల వల్ల నే కలుగుచున్నవి గాని కేవల వస్తు సముదాయము 

జీవుని సుఖదుఃఖములకు -హీతువగుట లేదు. ఈ విషయమంతయు విపుల 

ముగ లోగడ నిరూపించి యుంటిమి. -వుని సుఖదుఃఖములకు అనగా బంధ 

మోక్షములకు ఈజ్ఞాన మే సాధన నమగుచున్నది. ఇట్టి జ్ఞాన సాధనయందు | క్ష్ కానము 

అవా_స్తవ, అనృతజ్ఞానము దుఃఖమునూ, సత్య_యథార్థజ్ఞాసము సుఖమునూ 

యిచ్చుచున్న విషయము (ప్రపం చానుభవములలో గూడ “నున్నదే, ఇది వివేకు 

లందరకునూ తెలిసిన విషయమే. ఇస్తే జారమార్డి కము నందుగూడ జీవుని 

నిత్యనిరతిశయ సుఖసంఐ పొదనకు సత్యస్వన్వరూప జ్ఞానమే నాధసమని 

(గహించవలయును,. 



తత్త్వ జ్ఞానము. - "వునకు సంచిత ఆగామి కర లను నశింపచేయును 

గాని ప్రారబ్ద కర మును మా(తము నశింపజేయ జాలదు. కాన సర్వ-వులునూ 

వారి వారి ప్రారబ్ధకర్మఫల భోగముల ననుభవించియే తమ తద 

శోపాయమును పొంద వలయును గాని వేరు దారి లేదు. కావున కాన్న 

జానులకు వారి వారి (ప్రారబ్దక ర ఫల భోగములు సమానముగా నుండును 

కనా భుక్తం కీయకే కర” అను వచనమును బట్టి ఎంతటి వారికి ననూ 

(వారబ్దకరు ఫలభోగము అనుభవింపనిదే దాటుటకు వీలులేదు. దీనిని నియా 

పించుట విద్యారణ్యులు పంచదశి యందు, “అవశ ౦ భావి భావానాం (పవత 

కారోభ వేద్యది”, అను శోకము వలన నిరూపించి యున్నారు. ఇంకనూ 

అయోధ్యకు రారాజైన (శ్రీ రామచం దమూ ర్తి వనవాసమందు, సీతాప 
హరణమెన రాతి, రామలక్ష ణు ణులిద్దరునూ, సీతాదేవి కొరకు వెద న వాది 

స్ట ౦త వనమందు, రామచ చం(దమూ ర్తి తమ్ముడగు 

లక్ష. ణునికో” మిధిలాయా మన్న పూర్ణాయాం, వయ మన్నస్య కాంకిణం ౩” 

అనగా “మన మామగారి రాజధానియైన మిధిలా పట్టణ మంతయూ, ఆను 

పూరితమె యున్ననూ, మనము మాత్రము అన్న కాంతులమె యున్నాముని jon 
QQ 

“(వారి (ప్రారస్దక ర్మఫల బలమును సూచనచేయుచూ) శ్రీ శీ రామచం[దమూ డై 
తము డగు లక్ష ణునితో వచించినట్లు తెలియుచున్నది. 

వు డజ్ఞాన వశమున సుకృత దుష్కూతకర లను _ప్రారబ్దభల (కుర 
తుడై సంతోషముగ ఇ కానే చేయుచుండును. కాని తాను చేసిన (ప్రారబ్ద కడా 
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క ప డు 

ఫల మనుభవించ వలసి వచ్చినప్పుడు అతి దుఃఖముతో ననుభవించును. ఇది 
లోక సహజము. దినిని బోధించుటకే కృష్ణ పరమాత్మ మైన భగవంతుడు 
వారి అవతార కార్యము లన్నియూ, సమా ప్రి యైన పిదప వ్నిశాంతికె గాను 

యొక వనమునందు విశ్రమించి యుండగా నొక బోయవాడు శ్రీ కృష్ణ 

స్వామివారి కాలి బొటన వెలి నాడించు సమయమున నద్దానిని దూరము 

నుండి చూచి చిలుక తల యని తలచి బాణము విడచినట్టున్నూ, కాలి 
టొటన వేలు ఆయుస్టానముగాన వారి నిర్యాణ మాసన్న మైనట్లున్నూ [ 3 ర్ 8 
సమయమున ఆదారినె అకశారుడు పోవుచుండగా శ్రీ కృష్ణస్వామివారు వారి 

నిర్యాణ మిట్లు జరిగినదని ధర్మరాజాదులకు తెలుపవలసినదిగా ఈ [కింది 

శోకమును చెప్పినట్లు తెలియుచున్నది. 
లాం 

ఈ) లాం 

శ్లో హసద్భి [క్రియతే కర , రుదద్భి : రనుభూయతే | 
ne) 

\s 
ర్న 

అకారణహతోవా =, త స్యేదం కర ణక ఫలం॥ 

అనగా - వులు నవ్వుతూ కర.లను చేయుదురు. కర ఫలము లనుభ 

వించవలసి వచ్చినప్పుడు అతిదుఃఖపడుదురు. నేను రామావతారములో అకార 

ణముగా వాలిని వధించిన ఫలమిదియని (శ్రీకృష్ణ భగవానులు చెప్పినట్లు 
1 ర య 

తెలియుచున్నది. 

అవతార పురుమలకే (పారబ్ధ్బకర ఫల మింత బ 'యముగనున్న, 

సామాన్యుల విషయమున జెప్పవలసినదేమున్నది. కావున (ప్రారబ్ద కర ఫల 

భోగములు జ్ఞాని అజ్ఞానులిరువురికిని సమానము, కాని అట్టి కర్మ 

లందు వారివారికి కలుగు సుఖ దుఃభానుభవములకు మాతొమే తారతమ 

ముండును. త త్వ జ్ఞానమునకు (పారబి కర ఫల భోగమును నశింప చేయు 
ఇచ ద్ర ఉ 

శక్ర లేనిదని విద్యారణ్యులు । 

శో నిర్బంధ స త్య విద్యాయా ఇం(దజాలత్వ సంస్కృత | 
లి అవాలి 

ప్రారబ్ద స్యా(గహో భోగే - వస్య సుఖ దుఃఖయోః॥ 
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అనగా తత్త్వ జ్ఞానముచే ఈ జగ _త్తంతయునూ ఇం(ద్రజౌలము వలె 

మిథ్య యగునని తెలియబడును గాని పారబ్ద్బ కర ఫలభోగమును నశింప 

జేయుటకు వీలుకాదు. ఇట్లీ (ప్రారబ్దమునకు వునికి సుఖ దుఖఃముల 

నిచ్చుటకు శక్తి గలదు గాని భోగ్యమగు జగత్తు మిథ్యయని తెలుపు శక్తి 

ఈ [పార్రబమునకు లేదు. త త్వ జ్ఞానమునకు [పారబ కర ఫల భో గమును 
య జావా ఖై థు 

లేకుండ జేసెడి స్వభావము లేదు. దీనిని బట్టియే జగని ధ్యాత్వ జ్ఞానము 
ల రో 

భోగమునకు బాధకరము గాదని తెలియుచున్నది. 

లోకానుభవముల యందు వునకు వారి వారి జ్ఞాన బలములను బట్టి 

సుఖదుఃఖ తారతమ్యము లుండును. జ్ఞాని యొక్క కరా నుభవములు 

విషయ సక్రితా రాహిత్యముగ నుండును. కాన జ్ఞానికి యవి భావి సంసార 
బంధ హేతువులు కావు. అజ్ఞాని తన కర ఫలములను విషయాస క్తతలతో 
అనుభవించుచుండును గాన, అట్టివి అజ్ఞునికి భావి బంధ హేతువులై సంసార 

మును పెంపొందించు చుండును. కావున వుడు వివేకియై తాను విధిగా నను 

భవింపవలసియున్న ప్రారబ్దకర్న ఫలమును యనుభవించుట కేవల తన 

ప్రారబ్దకర ఫల క్షయము కొరకే నను నిశ్చయముతో విషయానుభవ సుఖ 
దుఃఖములను స కుడుగాక యనుభవించు ముముక్షువు కాల “మమున తన 

అనుసంధానాదుల పటిమనుబట్టి ముక్తుడగును. కాని మేము జ్ఞానులము, 

(ప్రారద్ధము ననుభవింప నవసరము -దనిగాని, లేక తాను విషయాస క్ర కతా 

హరితడై యనుభవించు కియానుభవములు వారిని బంధింపజాలవని తలు 

చుట పద్ద అవి వేకమున్తూ తనను తానే మోసగించుకొనుటయును అగును. 

కాన ము ముక్షువై వె నవాడు తన (ప్రారబ్ధకరు ఫల భోగములందు స్వస్నములో 

వై ననూ సక్తతనొందక, తనకు తప్పకుండినట్లి పారబకర్నఫలములను యథా 
ఈల - య 

(వా_ప్తముగా నిర్లిపు డై భోగమునొందవలయును. ముముకు జిజ్ఞాసువునకు 

తాను చేయు కరో ఫలములనుండి తప్పించుకొనుటకు ఇది. యొక్కటియే 
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యుపాయము. అట్టి వా రాచరించు కర్ళలు చేయని కర లతో సమానమని 

గీతలలో :___ 

శో త్య కా కర ఫలాసజై 80 నిత్య తృపో నిరా శయః | 

క ర్మణ - -భ్రి (ప్రవృతోజపి నై వకిజ్చిత్మరోతి సః 

అనగా కర లయం ద మానమును ఫలాస కిని విడిచి వెనుక చెప్పిన జ్ఞానము 

చేత నిత తృప్పుడై , ఆశ్రయ రహితుడై కర ముల జేయుటకు (ప్రవర్తించి 

ననూ, వాడేమియు చేయనివాడే యగునని (శ్రీకృష్ణ భగవానులు తెలుపు 
చున్నారు. 

ఆత్మాంత కరణ ధర్మముల వైలక్ష్యణ్యము 

ఈ అంతఃకరణ, ఆత ధర ములను గురించి లోగడ నిరూపణలలో 

వివరించియుంటిమి. కాని (ప్రతి మానవునకున్నూ తన స్థూల శరీరములో 

యున్న యీ ఆత , అంతఃకరణ ధర ములను అన్యోన్య తాదాప్యాధ్యాస 

ముల వలననే సంసారము కలుగుచున్నందువలన యీ సంసార దుఃఖము 

నివర్తించుటకుగాను మనలోయున్న యా ఆత , అంతఃకరణ ధర్మములను 

వేరువేరుగా వివేచనచేసి వాటియొక్క వై లక్ష్యములను బాగుగా తెలుసుకొనిన 

యెడలగాని ముముక్షువునకు తనకు యిప్పుడు కలుగుచున్న అధ్యాసమును 

నివర్తింపజేసుకొని తన సత స్వరూపమును గుర్తించి అనుసంధానాద భ్యాస 

ములను చేయుటకు సుసాధ్యముగ నుండదు. గనుక వీటియొక్క విలక్షణ 

ధర ములను యీ |క్రింధివిధమున గుర్రించవలసియున్నది. 

కము. ఏలనన_ఆత ధర రహితుడు అయినను టబోధకొరకు  తెలుపబడు 

చున్నవి. ఈయన కేవల సత జ్ఞానానంత. స్వరూపుడునూ, సచ్చిదానంద లక్ష 
దో 
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ణములను అస్సి, భాతి, (ప్రియత్వములతో (ప్రకాశించుచు స్వశరీర సర్వాధి 

షానమైన, నిర్వికార, అఖండ, అది య పరిపూర్ణ వై తన్యము--ధర 

రహితుడు. 

అంతఃకరణ ధర. ములు_అనృత, జడ, దుఃఖము. 

ఆత్మసత్యవ స్తువ._.అంత కరణము కల్పితోపాధి. 

ఆత అవినాశి అనగా నాశము లేనిది. అంతఃకరణము_వినాశి 

అనగా నళించునది, 

ఆత సర్వాంతర్చహిర్వా పక మైనది. అంతఃకరణము ఏక దేశి, 

ఆత స్వ(,పకాశము.__ అంతఃకరణము సర[పకా శ్యము. అనగా 

ఆత చేతనే (సకాశింపబడునది. 

ఆత క ర త్వాదిరహితుడు. అంతఃకరణము కర్తృత్వాది ధర్మ 

ములు గలది. 

ఆత  అవసా (తయాబాధిత మెనది 
డు యా 

అజ్రానమందు లయమగుచున్నది. 
ల్ 

అంతఃకరణము సుషు ప్పిదళశలో 

ఆత నితు -డు....అంత 8కరణము అనిత మైనది. 

ఆత సత్యపదారము.___ అంత కరము అసత -మెన కల్పితపదారము. 
(a మా భం డు 
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ఆత జనన మరణ రహితుడు...అంత కరణము జనన మరణ ధర 

ములు గలది, 

ఆత షడ్భావవికారరహితుడు.___అంత ;$కరణము షడ్భావ వికారము 

లను పొందునది. 

ఆత ఏకము, పరిపూర్ణము, ఆపరిచ్చిన్నము._.__ అంత ౩క రణములు 

అనేకములు, న్న న్న పరిచ్చిన్న కల్పితములు. 

ఆత, అధిష్టానము, సిద్ధము... అంత ౩క రణము అధ్యసము, కల్సి 

తము. 

ఆత అచలుడు..._అంత కరణము గమనాగమనములు కలది. 

ఆత నిర్వి శేషము... అంక కరణము సవి శేషము. 

ఆత్మ అద్వి యము.._అంత కరణము సద్వితీయము అనగా అనేక 

ములు. 

ఆత అఖండము-_..అంత:ఃకరణము న్న న్న పరిచ్చేదములుకలది. 

ఆత ధర రహితుడు...అంత కరణము సుఖదుఃఖ కర ్ఫత్వాది 

గమనాగమన ధర ములు గలది. 

ఆత తివిధభేద రహితము.__అంత:ఃకరణము సర్వభేద ధర్శములు 
గలది. 

ఆత నిష్కళంకుడు.._ పుణ్య పాపములు అంతఃకరణ ధర ములే 

కాని ఆత ఏ కావు, 

ఆత నిరవయవి, ని ష్కియుడు-_-సర్వ కియలను చేయునది యీ 

కల్పితాంతః:కరణ యుపాధియే. 

ఇచ్చట యొక చిన్న సందేహమున కవకాశమున్నది. అది యేది 

యన సర్వ్మక్రియలను యీ స్తూలదేహముచేతనే నిర్వ_్తింసబడుచున్నవి. అట్టి 
థి అలాని అ 
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తరి యీ |క్రియాదికములన్నియు అంతఃకరణ ధర ము లనుకొనుట యెట్ల ని 

శంకించవచ్చును. కాని యీ చేయబోవు వివేచనవలన అట్టి సందేహమునకు 

అవకాశము కలుగుటకు వీలులేదు. ఎట్ల న స్టూలదేహము కేవల జడము. 

కాష్టము వంటిది. దీనికి జ్ఞానమనునదియే లేదు. దీని సారథ మంత యును 

అంత ౩కరణమువల్ల జరుపబడుచున్నది. అంతఃకరము నేది తలంచి కోరిన 

అట్టి వాటినన్నియు సాధించి, క్రియలను నిర్వ _ర్తించుచుండుటయే యీస్టూలో 
పొధి పనియె యున్న దిగాని వేరుకాదు. ఈ స్థూల శరీరము అంత కరణము 

నకు సేవకుని వంటిది. అయినను యీ అంతఃకరణోపాధులు స్టూలశ రము 

లాగున కేవల జడముగాక చిక్జడముల సంమిశితమై యున్నది. ఈ స్థూల 

దేహమునకు కలుగుచున్న సమస్త సుఖదుఃఖధర్వ్మములు అంతఃకరణము 

చేతనే గహింపబడుచున్నవిగాని స్థూలదేహముచే గాదు. కాన యీ సుఖ 

దుఃఖములు బాహ్యముగా యీ స్లూలదేహముచే పొందబడుచున్ననూ యిట్టి 

యనుభవములన్ని యు అంతఃకరణ ధర్వములనుగానే తెలిసికొనవలయును. 

అంతఃకరణము లేనియెడల యీ స్థూల శరీరమును దహనము చేసిననూ 

దానికి తెలియదు. అనగా అట్టి తెలివి దానికి లేదు. ఇది యంతయునూ 

అంత ఃకరణమునకే యున్నదిగాని యీ స్టూల దేహమునకు కలుగుచున్న సుఖ 

దుఃఖములు అంతఃకరణ ధర ములే యని (గహించవలయును. కావున 

ముముక్షువై నవాడు యీ జనన మరణాదులు, క్షుత్సిపాసాదులు, (కియా 

క_ర్తృత్వాదులు, సుఖ దుఃఖానుభవములు, పుణ్య పాపఫల కర్తృత్వ భో కృ 

త్యములు యివి యన్నియు తనలో కల్పితముగా నున్న అంతఃకరణ ధర్న 

ములే యనిస్నీ తన సత్యస్వరూపము వల ఆత యే యనిన్నీ కావున యీ 

ధగ ములు తనకు సంబంధించినవి కావనిన్నీ. అయిననూ తన ఆనాది అవిద్యా 

కామ కర లచే (భాంతుడై యింతవరకునూ, తన కల్పిత అన్యోన్యాధ్యాసతో 

చేసిన కర్మఫలముగా యిట్టి అంతఃకరణ తాదావా ధ్యాస, కేవల సత్య 

స్వరూపుడై న తనకు కలిగినదనిన్నీ, యిప్పుడు అట్టి తాదాప మును తన 

సత్యజ్ఞాన కముచే త్యజించినందున తనను యిపుడు యీ అంతఃకరణ ధర 
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ములు బాధింపజాలవనిన్నీ అయిననూ యిప్పుడు తను ప్రారబ్దక ర్న ఫలబద్దుడె 

యున్నందున వీటిని అన ధర ములుగా తెలుసుకొని స కృతా మానరహితుడై 

“వయా తను గడపుచు తన స్వస్వరూసమును సర్వదా అనుసంధానము చేయు 

చుండుటయే ముముక్షు కర్తవ్యమై యున్నది. ఇదియే మోక్షసాధనమునకు 
సాొకొన్నా ర్లమై యున్నది. 

రాజ విద్వ 

ఈ (బహ్మ విద-కు రాజ విద్యయనికూడ వ్యవహారముకలదు. దీనిని 
తలలో (శ్రీకృష్ణ పరమాత . 

౯0 

శో రాజవిద్యా రాజగుహ్యాం పవిత్రమిద ముత్తమమ్ | 

(పత్యక్షెవగమం ధర్యం సుసుఖం కర్తు మవ్యయమ్ / 

అనగా ఈ జ్ఞానము విద్యలలో (శేష్టము. రహస్యములలో అతి 

రహస్యము. మిక్కిలి పవిత్రమైనది. _ప్రత్యక్షగోచరమగు ధర మార్గము. 

నాశములేనిది, ఖర్చులేనిది, సుఖకరము అనిచెప్పుచున్నారు. ఇదిగాక 

“అప్రాప్య మాం నివ నే, మృత్యు సంసారవర్త ని అనగా జ్ఞానస్వరూపు 

డనైన నన్ను పొందనివారు మృత్యువుతో గూడిన సంసార మార్గమునే 
మరల చేరుదురు, అనిన్నీ చెప్పుచున్నారు. ఇదిగాక- 

శో మయా తతమిదం సర్వంజగదవ్య క్ర మూర్తినా। 

మత్స్థాని సర్వ భూతాని నచాహం శేష. వస్థిత 8 11 

నచమత్ స్థాని భూతాని పళ్యమె యోగ మైశ్వరమ్ | 
భూత భృన్నచ భూతన్గో మమాతా భూతభావనః ॥ 

యథాకాశ స్థితోనిత్యం వాయుస్సర్వత్రగో మహాన్ । 
తథా సర్వాణి భూతాని మత్ స్థాసీ తు-పధారయ ॥ 
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అనగా ఈ జగ_త్తంతయు దృష్టి గోచరముకాని నామూర్తిచే 

_ప్రమైయున్నది. సర్వ భూతములు నాయందున్నవిగాని, నను మాత్రము 

వాటిలో లేను. ఆభూతములు నాయందుండి కూడ నాయందు లేవు. ఇట్టి విల 

క్షణమైన శకిని గహించుము, ఇదియెట్ల నగా ఆకాశమందలి వాయువు 

సర్వ(క్ర వ వ్యాపించి యున్నను ఆకాశమునకు ఏవిధమైన వికారము లేనట్లు ఈ 

తములు నాయందున్నను వాటి మూలమున వికార మెద్దియు నాయందు 

దని నిశ్చయించుకొనుము అనియు భగవంతుడే భావించవలసిన తనస్వరూ 

పమును ' చెప్పియున్నారు గాన మహాకాశమంతటను నిత్యము సంచరించు 

ఎట్లు ఆకాశమందుండునో అనై సర్వభూతములు నాయందున్నవని 

వస్వరూపమెన జ జ్ఞాన మునకున్నూ, జడస్వరూపమైన జగ తునకున్నూ 

గలసంబంధ వి మిట్టిదని ఈ లాగున తెలుసుకొనవలయును. మహాకా శమునందు 

సర్వదా వ్యాపి ంచి వాయువు ఉండినను సంబంధమును పొందని యట్లు సర్వ 

వ్యాపక జ్ఞానస్వరూడై న ఆత యందు యీ (పపంచమంతయూ ఏవిధములో 

డ సంబంధపడక అసంగముగాయుండి మనలకు ఈ సర్వదృశ్యము 

అధ్యస్తము కన బడుచున్నది. గాన జ్ఞాన, జగ తులకు ఎట్టి సంబంధములేదు. 

అధిష్టానము తెలియక పోవుటచే అది జగత్తుగా భాసించుచున్నది గాని వాస్త 

వముగా వేరు జగ త్తులేదు. వాస్తవముగా నున్నది ఇది అను సన్మాత టోధక 

శబ్లముచే తెలియబడుచున్న బహ. యొక్క-టియేగాని రెండవదిలేదు. 

సో 

ch § 

Gr 

ణు 
/ 

జ్ఞానమును రాజవంశ పరంపరగా వచ్చుటచేతను, విద్యలలో కెల్ల 
క్ 

(శేషమైన విద్యయగుఏచేతను, రెండువిధములుగా రాజవిద్యయని చెప్ప 
న్వ్ ©) 

వచ్చును. గనుకనే ఈ ఉత్కృష్టమైన విద్యను అర్జునునితో నీవు నాకు సఖు 

డవు, భ కుడవు గనుక ఈ ఉ_త్తమవిద్యను తెలిపితినని (శ్రీకృష్ణ భగవానుడు-- 
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అని చెప్పియున్నాడు. గాన ఇట్టి రాజవిద్యను ముక్కుమూసికొని అడవులలో 

నున్నవారేకాక అర్హత సంపాదించుకొని (ప్రారబ్దకర మును అనుభవించు వ్యవ 

హారులుగూడ అభ్యసించి (పత్యక్ష లాభమును అవశ్యముగా పొందవచ్చునని 

తెలియుచున్నది.కాని ఇట్టి (బహ విద్య మనకెందుకని తలచుటగాని, మనము 

సాధించగలమా యనిగాని తలచుట దౌర్చల్యముగాని మరేమియూ కాదు. 

పురాణేతిహానములలో ఎచట చూచినను ఇట్టి విద్య సర్వరాజ్యభారము కలిగి 
లౌకిక పజ్ఞావంతులయిన రాజులచేత సంపాదింపబడినదిగా తెలియుచున్నది, 

గాన ఎట్టి సంసారికై నను, ఎంత లౌకిక పరిపాలనావశ్యకతయున్న _ వుల 
కైనను ఇట్టి విద్యను సంపాదించుట, దాని వా సవసుఖము ననుభవించుట, 

యసంభవము కాదు, కాని |శుతివాక్యమందు (వామాణ్యబుద్దినుంచి, అనుష్టూ 

నాదులచేతను, సాధు సంగమ సచ్చాస్త్ర పరి .లన సంపాదించి, కొంతవర 

కైనను యమనియమాదులతో చిత్త విశేషమును తగ్గించుకొని యీ విద్యా 
ప్రాప్త (పసయత్న మును చేయవలయును. కొంతవరకై నను చి త్త విక్షేపాదు 

లను తగ్గించుకొ ననివారికి అట్టి విద్యాభ్యాసము క్లే శకరముగాని, చిత్త మును 

స్వాధీనము జేసికొని శమదమాదులను పొందినవారలకు ఈ విద్యకన్న 
సులభమైన ఉపాయములేదని బృహస్పతి తన కుమారుడై న కచునకు.___ 

శ్లో అపి పుష్బావదళనా దపి లోచనమీలనాత్ | 

సుకరోఒహంకృతే స్యాగో నకే కశో౬ద్యమనాగపి | 
అలల ne) 

అనగా పుష్పములను కోయుటకం చెను, కన్ను మూయుటకం చెను, అహం 

కారమును విడచుట సులభము. ఇందు కొంచెమైనను కష్టములేదు. అని చెప్పి 

యున్నాడు. 

శో ఎకమాద్యంత రహితం చినా (తమమలం తతమి | 

ఖాద ప్యతితరామచ్చం విద - జశేసర్వవేదనమ్ ॥ 

శో తదేవభావయన్ సాధు శాంత స్తె స్తిష్టగత వ్య ధః। 

మిథ్యారూపో హ్యహంభావో యశకే త _క్వ్వభావనాత్ 11 



వ్ల ఎహా విద్యానుసంగ్దాన దర్పణం 

మణజియు ఆద్యంతరహితమై, ఏకమై, చిన్మాత మై, ఆకసముకం బను స్వచ్చ 

మెన యాత వస్తువు కలదు. దానినే భావించుచు సర్వవ్యధలను వదలి 

పెట్టుము. ఈలాగున తత్త్వచింతన చేయుటవలన మిథ్యారూపంబగు అహం 

కారము లయమగును అనిన్నీ చెప్పెను. ఇది యంతయు మనము ఇంత 

వరకు చేసిన వివేచనమునే బలపరచుచున్నదని (గహించవచ్చును. 

కో; అయంసోఒహమితి వ్యర్లం (ప్రత -యంత్యజపుత్రక । 
గం థి 

తుచ్చం పరిమితాకారం దిక్కాల వివ కృతమ్ ॥ 

తుచ్చము పరిమికాకారమును, దేశకాలవ స్తుపరిచ్చిన్నము నగు ఈ యహం 

కారమును నేనని భావింపకుమనియు చెప్పియున్నాడు. 

శ్లో! బుద్దిపూర్వం విచార్యేదం యథావ స్త $వలోకనాత్ । 

స త్రాసామాన్య బోధోయ స్సమోక్ష శ్చేదన_న్దకః ॥ 

ఈ జగమును [శుతియు క నుభవములచేత నాలోచించి “విచారించి పర 

మార్గమును నిశృయించుటవలన బుద్దిపూర్వకముగా స త్రామాత్రమందు (జ్ఞాన 

మందు) పర్యవసానమొంది బోధకల్లెనేని అది పునరావృ త్తిరహితమగు 

మోక్షమగుచున్నదని వసిష్టభగవానులు చెప్పియున్నారు. 

శో విచార్యా రై కస్సహాలోక - శాస్తా ణ -ధ్యాత భావనాత్ | 

సత్రాసామాన్యు నిష్టత్వం య_క్త(ద్బహ పరం విదుః 1 

అనగా అధా-త శాస్త్రములను గురు ముఖంబునజదివి విచారించి ఆత తత్త్వ 

మును చిత్తమునం దనుసంధానముజేయగా సత్రామ్యాత్రంబున నునికి యేది 

గలదో అదియే పర్మబహ ౦బుగా నెరుంగుము, అనియు చెప్పుచున్నారు. గాన 

ముముకువై న జిజ్ఞాసువునకు ఫల[సాప్పి నొందుటకు స్వవిచార స్వస్వరూ 

పానుసంధానములుకప్ప వేరుడారి కనబడుటలేదు. వుడు దీనివల్లనే 

అవుతుగుశు గాని అన్యమువల్ల గాడు. ఐనను సామాన్యముగా ఒక సంళ 



రాజవీద్య 2 

యము కలుగును. ఎంతటి మహనీయులనై ననూ మనము మరణ రహితు 

లనగా చూచుటలేదే ! అవతార పురుషులుగూడ మరణించుచున్నారే! గాన 

ఈ యమృతత్వ మెవరికి? ఇది యెట్టిది ? అను శంక యున్నది. సాధారణ 

ముగా మరణశబ్దమున కర్ణము ఈ పాంచభౌతిక దేహపాత మే యగుచున్నది. 

గాని యిట్లు జ్ఞాని విషయమున కాదు, శరీరము పరిణామరూపము. పరిణా 

మము గల వస్తువు ఎప్పుడయినను నశించవలసినదే. కాని యీ అమృతత్వ 

మును పొందువాడు ఇట్టి వికార పరిణామములు గలవాడుకాడు. తన సత్య 

స్వరూసమును (గహించినవాడుగాన తోను నిర్వికారుడు. అనగా వికార రహి 

తుడు. ఇట్టివాడు లోగడ అవిద్యా (ప్రభావముచే వివిధ వికారములు గలవాడై 

జన పరంపరగా ఉపాధులను (గ్రహించుచున్నవాడై ననూ ఇప్పుడు విద్వాం 

సుడు అనగా జ్ఞాని. ఇట్టి వానికి వికారముగల ఉపాధి (గ్రహణ మే మరణము. 

ఇప్పుడు తను పరిపూష్ణడని తన స్వరూపమును తెలిసికొనినవాడుగావున 

యింక పరిచ్చిన్నమైన ఉపాధి (గహణ మసంభవము. ఇట్లు తిరిగి పునరా 

వృత్తి గలుగకుండుటయే అమృతత్వముగాని పాంచభౌతిక శరీర నాశము 
యిట్టి విద్వాంసునకు మరణము కాజాలదు. ముందునూ యిట్టి వికారముగల 

పరిచ్చిన్నోపాధులతో గూడిన జన కు అవకాశముండదు. ఈ జనన మరణ 

ములు జీవుడు (గ్రహించిన పరిచ్చిన్నత్వ (భ్రాంతి జ్ఞానములచే కలుగుచున్నవి. 

ఇచ్చట విద్వాంసు డనగా ఇట్టి భాంతి జ్ఞాన నివ ర్శకమును సంపాదించిన 

(బహ. జ్ఞాని శుతి “(బహ విద్బ హె వభవతి” అని తెలుపుచున్నారు. 

గనుక ఇట్టి మహనీయునకు జన్మరాహిత్యమే అమృతత్వముగాని 

పాంచభౌతిక శరీర నాశము మరణము కాదని [గ్రహించవలెను ఈ అ 

(పాయమునే “అ(త[బహ, సమజ్న తే” అని (శుతి చెప్పుచున్నది. అనగా 

అజ్ఞులవలె విద్వాంసునికి పాణాదుల ఉత్రాంతి రూపమైన మరణములేదు 
అని భావము. 
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ఎవరు తమయొక్క- హృదయగుహయందున్న ఆత. ను విడచి యితర 

దేవతలను చేవించుచున్నారో వారలు చేతిలోనున్న వా స్తవమణిని విడిచిపెట్టి 
దీ జ 3 తు అ దమం ఆకు = iu న. 

యితరమగు కృ(త్రిమరత్నమునకు పయత్నము చెయునట్టి వారగుచున్నారని: 

జ జి టో వ దాం TERE జ్ 

శో సంత్యజ్య హృద్గుహేశానాం దవమన్యం ( యాంతియే । 

తెరత్న మ వాంఛతి త్య క్యా హ సస్లకౌ సుభమ్ ॥ 

అనగా అల్పబుద్దిగల ఎవడు పదార్లములకు ఆద్యంత ములయందు దుఃఖ, 

నిస్పారతలను ఎరిగియు అనగా అనుభవించుచునూ మరల వానీయందు 

ఆస కిని చెందుచున్నాడో అట్టివాడు మానవుడుగాక గర్షభ సమానుడే 
నా! వ్ డు 

యగును అనియుకూడ : 

థో] బుద్వ్యాఒవ్యాద -౦త వె రస్యం యః పదారేమ దుర తిః | 
యం ధి an థి 

బధ్నాతి భావనాం భూయో నరోనాసౌ స గర్షభః ॥ 

ష్ట్రభగవానులు తెలుపుచున్నారు. కాన విద్వాంసుడు యా ఐ శ్వర్య్థంబులును, 

భోగంబులును, న్నేహితులును, బాంధవులును, సత్పురుఘలును, అందరునూ 

సశించుపోవువారలే యగుదురు, గాన అట్టితరి యూ లోకమునందు అ మా 

నించుట అవివేక మేగదా ! ఎంతకాలమైనను గడిచిన దివార్యాత్రులే గడచుచు, 

చేసినపనియే చేయుచు, సుఖస్యానంతరము దుఃఖమును, దుఃఖస్యానంతరము 

కించిత్చుసుఖమును పొందువారలగుచు కాల సము చేయుటకన్న మరేమియు 

IN 

3 ల 

జీవితమునం దెక్కుడు కనబడుటలేదుగదా. అయినను వారివారియొక్క 

అనాది అవిద్యా కామకర ల ఫలభో క్రృుత్వమునకుగాను కల్పితాంత ఃకరణ 

స్థితులైై రా సంసారమును చర్వితచర్వణముగ ననుభవించుచున్నారు. 

ఇదియే అనాద జానముగ యీ సంసారం బను వృక్షమునకు మనస్సు (ప్రధాన 



జొన సాధనము ని 
రః 

మూలముగా నున్నది. దీనిని యెండగట్టినకాని వృక్షము నశించదు. అట్టి 

మనస్సు సంకల్పరూపమేకావున ఆ సంకల్పములను ఉపశమింపజేయటచేత నే 

యా అపార సంసారమును దాటుట కుపాయమేగాని వేరొండేదియును లేదని 

ముముక్షువు నిశ్చయించుకొని (ప్రయత్నము చేయుచుండవలెను. మూఢుడు 

నిన్నచేసిన పనినే ఎంతయనుచిత మైన దయిననూ మరల మరల జేయుచూ 

లజ్జపడడు. వి వేకియైనవాడు మూఢునివలె అట్టిపని నేలచేయవలయును. 

విద్వాంసుడు నిత్యానిత్యవి వేకమును సంపొదించి యూ సంసారనాగరమును 

దాటు యత్నము చేయవలయును. ఇట్టి వారిలో పూర్వమున భగీరథుండను 

యొక మునిపుంగవుండు ఒకానొకప్పుడు సంసారమువలన భయము చెందిన 

వాడై (త్రితలుడను గురువు నొద్దకుబోయి ఎకాంతంబున తన గురువును జర, 

మరణము, మోహము, అను నీ మొదలగు భయంకరములై న సమస్త దుఃఖ 
—O 

ములకూనూ నాశను యెట్లు కలుగును యని అడుగగా,గురువై న _తితలుండు 

య్యిట్రనియె. 

శ చిరసామాాత నోతేన నిర్విభాగ విలాసినా | 

రాజన్ క్లైయా వబో ధెన పూస్ణాన భరితాత నా ॥ 

ల్లా కీయం తే సర్వదుఃఖొని తుట్యంతి (గంథధయో౬భితః | 

సంశయా విలయం యాంతి సర్వకరా ణి చానమ ॥ 

అనగా సర్వగతంబగు నాకారంబు గలదియు, నిర్విశేషంబుగా (ప్రకాశించు 

చున్నదియు, సర్వవ్యా_ప్తంబును, అఖండంబును, నగు పరతత్వముయొక్క. 

సాక్షెత్ళారముచే సర్వదుఃఖములు నశించుచున్నవి. అహంకారాదులు విడి 

పోవుచున్నవి. సర్వకర లునూ విలయమొందుచున్నవి. అని అట్టి పరతత్వ 

మెట్టిది యనగా జ్ఞానస్వరూపుండును, నిత్యుండును, సర్వగతుండును, వృద్ది 

క్షయరహితుండునగు ఆత యే తెలుసుకొనవలసినదనుపరతత్వము,. ఇంకను: 

కొ 11 చినా (తం సర్వగం శాంతమస్తి నిర ల మచ్యుతం | 

దేహాది నేతరత్కించిదితి వేది మునీశ్వర ॥ 
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La] 

FEN కింత్వ(త్ర (పతి పత్తి స్పుటతా మేతి న(పభో 1 

ఎతావన్యా(త్ర సంవి త్తిః స్యామహం సర్వదా కథమ్ ॥ 

న 

చిన్నా తంబును, సర్వగతంబును, శాంతంబునుు నిర లంబునగు 

(బహ ౦బే కలదు. ఇతరమగు దేహాదిపదార్థములు కొంచ మెననూ లేవని 

నేనెరుంగుదును. కాని యీ అర్థ నందు నాదుచి రక్తము నిలకడపొందుట 

లేదు. నేనెప్పుడే విధంబున చిన్మాతమును అనుసంధానము చేయజాలుదునో 

అట్టి విధంబు తెలుసమనిన (త్రితలుండను గురువు యిట్లనియె :- జ్ఞానముచేత 

చి తము హృదయాకాశమునందు స్వరూపనిష్టను వ హెంచెనేని అప్పడు జీవుడు 

సర్వాత కమగు బహ్మరూపుండై మరల జన్మింపనేరడు. అనగా తిరిగి జీవ 

భావమును పొందడనుట. ఇట్ జానసాధనము యెట్టిది అనిన 
ణా షః 

లో అసక్తి రన ష్వంగః పుృతదారగ్భుహాదిషు | 

నిత చ సమచి_త్తత్వ మిష్టానిష్టోపప_త్తిమ ॥ 

శొ॥ ఆత నోఒనన్యయోగేన తద్భావనమనారతం । 

వివిక్త దేశ నేవిత్వ మరతిర్హన సంసది ॥ 

శ్ అధ్యాత జాన నిష్టత్వం త_త్త్వజ్ఞానార్ధ దర్శనం | 

ఎతజ్ఞానమితి (పో క్రమజ్ఞానం స్యాదితో౬ఒన్యథా॥ 

జు 

ళా రాగద్వేషక్షయక రం సంసారవా -ధి జేషజం | 

అహంకారోపశాంతౌ త|ద్రాజన్ జ్ఞానమవాప్యతే ॥ 

అనగా--భోగములయందు నాస క్తియు, పుత్రదారాదులయందు మమ 
తొరాహిత్యంబును, యిష్ట బ్రానిష్ట (వాపు ఫులయందు హర్షవిషాదంబులు నెంద 

కుండుటయు, అభేదభావనచే కత యెపుడును ఆతానుసంధానంజును, విజన(పదేశ 

వాసంబును, జనసంఘవాసంబునందసంతోషంబును, ఆత జ్ఞాన తత్సరత్య్ణం 

బును త క్త్వజ్ఞాన ప్రయోజనానుసంధానంబును, జ్లానసాధనంబు అగుటచే 



జానంబని చెప్పబడుచున్నది. ఇందుకు న్యతిరి కమగు విషయాస కతలు 
జ అణా PTR) 

సంసారమునకు హేతువగుట వలన అజ్లానమని చెప్పబడుచున్నది. డేహాదుల 
వ్! 

అహంభావము శాంతింపగా, రాగ ద్వేషముల నశింపజేయునది యు, 

సంసారరోగంబున కౌషధంబై నదియు నగు జ్ఞానము కలుగుచున్నది. అని 

చెప్పిన మీదట భగీరథుండు, చిరకాలమునుండి యీ శరీరమందు వృక్షము 

వలెనున్న యీ అహంకారమెట్లు విడిపోవునో తెలుపమని యడుగగా తిత 

లుండిటనియె :-_ 
ag) 

శో పొౌరుచేణ (పయత్నేన త్య క్యా భోగొఘ భావనాం | 

గత్వా వికసితాం సత్తా మహాంకారలయం (వజెత్ 1] 

శా  యంతాణాం పంజరం యానద్భగ్నం లజ్హాదినాఒఖిలం | 
య ఖం జ 

అకించనత్వ శేషేణ స్పుటా తావదహంకృతిః ॥ 

శ్లో సర్భమేతదియాత క్యా యది తిషసి నిశ్చలః | 
గా ంం థి జావ © 

తదహంకార విలయే స్వమెవ పరమం పదమ్ ॥ 

వాసనాక్రయహేతువగు త_త్హ్వజ్ఞానము, సమాధ్యభ్యాసము, మొదలగు పురుష 

ప్రయత్నముచే విషయవాసనము విడిచి సరిపూర్థమగు సృదూపము నాశ 

యించి అహంకారలయమును సాధింపవలయుసు. లజ్జ, దయ, శంక, 

యిచ్చ, జుగుప్ప, కులము, లము, జాకి, నను నెనిమిది పొాశములచే నిర్మిత 

మైన యీ శరీరమను యంత్రపంజరము స్వస్వరూపముకం టె వేరేదియును 
కాదనుభావనచే భేదింపగా అహంకారములయమొందును. బుద్దిచేత కులా 

మానాదుల నన్నిటిని విడిచి నిళ్చలంబుగ నుండిన అహంకారము విలయం 

బగును. అంత పర్నబహ ౦బు నీ వగుదువ్కు అను మొదలగు వచనములను 

తెలిపియుండెను. ఇటుల తెలుసుకొని ఆ రాజన్యుడు కొది కాలముననే సక 

లేషణంబులును విడచి అధికంబగు శాంతిచేత నాత్మయందు వి(శాంతి నొందిన 

వాడాయెను. తదుపరి యిట్లు చింతించిన వాడాయెను. ఈ దేహము ధరించిన 
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నేమి, విడిచిన నేమి. ఇది యుండినటుల యుండుగాక, అని నిశ్చయింకా 

సుఖహేతువును గూర్చి సంతోషమును గాని, దుఃఖహేతువును గూర్చి దు౭ఖ్ష 

మును గాని పొందక ధన, అశ్వాదివె భవంబులను, తన య్యషై శ్వర్యంబు అను 

తృణములుగా దలంచెను, 

బవ బహ్మేక్యానుసాంధానము 

వబహై క్యానుసంధానము అనగా "వుడు నేను బహ నే యని 

తెలిసికొని స్వానుభవమును పొందుటకు తత్స్వరూపమును పలుమారు నిరంతు 

రము తానుగనే అనుకొనుచుండుట. ఈ విషయమై లోగడ (గంథముతో 

అచటచట సందర్భానునారముగా నిరూపింపబడిననూ ఈ జీవబహై కా కను 

సంధానమనునది సర్వ వేదాంతసారము గనుక “పథ ంశ తవిధంకృత్వా" యై 

న్యాయముచే పునరు క్రి దోషమును పాటించక జీవమననడారుఢ్యసిద్దికిగా నూ 

తిరిగి యిచట విపులముగా నిరూపించుచున్నాడను. ఇచట ఐక్యమన గూ 

వా స్తవమున తాను అయిన శోధిత వుడునూ, బహ యునూ నొక్కటి యే 

యని తెలిసికొని యనుభవమును పొందుట. ళోధితజీవుడన్ననూ, (బవా్యా 

యన్ననూ ఒక్కటియే. కాని ఈ జీవుడే అనాది అవిద్యా(భాంతి కలిగినవావి 

వలె మాయా(పభావముచే కనపడుచూ లోకానుభవములను పొందుచున్న ట్రూ 

కనబడుచున్నాడు. ఇట్టి అనాదిభాంతి నినర్తకమునకుగాను జీవునికి త 

సత్యస్వరూపమును నిరంతరానుసంధాసము చేయుట ఆవశ్యకమగుచున్న్న దొ. 

కాన వునికి తాను అనాదిభాంతిచె మరచిన తన సత్యస్వరూపమును ముకక 

వాక ములు బోధించుచున్నవి. కాని వుడు మహావాక్య శవణమును గరు 

ముఖతః సిననూ, జిజ్ఞాసువునకు అట్టి తన సత్యస్వరూపము వెంటనే “తలి 

యుటలేదు. ఏలనన ఈ అవిద్యాభ్రాంతియను దృశ్యాసంసారము జీచముషి 
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ఆనాదిగా నా శయించుకొని దీ ర్లవ్యాధి లాగున యున్నది. సంసార మనగా 

సం సరణం, సంసారః అనగా దృశ్యమందు సక్తతకలిగియుండుట సంసా 

రము. ఈ స్వళరీర సర్వదృశ్యమును వా ఎనని నమి దానియందు సక్తత 

భౌందుకు సంసారము. *పయత్నేనాపి సంసార మహారోగో నశామ 
అని (' వశిష్ట భగవానులుగూడ ఈ సంసారము జీవనికి మహారోగము వంటిది 

అది తెలుపుచున్నారు. దీర్థరోగము బహుకాలము కినచికిత్స చేసినగాని 
తగ్గదను విషయము అం దరకును తెలిసినదే. ఇశ్తే ఈ సంనారమహాదీ ళ్ 

రోగమును ఆత్యంతికముగా అనగా మరల కలుగకుండ నివ ర్రించుటకు ముము 

శువు మహావాక్య (శవణము చేసిననూ, దానిని బహుకాలము మనన, నిది 

ఛ్యసన నాధసములచే నిరంతరము అభ్యసించినగాని (భాంతి నివ 

సత్యస్వరూపానుభవము కలుగదు. ఇట్ట జీవ బహ్మెక్యానుసంధాసమునే 

(శ్ర వశళిష్టభగవానులు మహాెషధమని “ది ర్హ సంసార రి రోగస్య 

మహౌకుధమ్*” అని తెలుపుచున్నారు. ఇచట విచార మనగా జీవుని సత్వసః 

రూపానుసంధాన విచారమే, వునకు తన సత్యస్వరూపానుభవము క 

గాని నేను అను తానుయును, సర్వాధిష్థా బానమైెస ఏ (బహ యునూ, ఒక్క-టియే 

యని తెలియదు. అనగా అట్టి జ్ఞానము కలుగదు. ఇందుకుగాను జీవుడు 

సాధన చతుష్టయ సంపాదనానంతరము గురుముఖతః మహావాక (శ్రవణము 
చసి ో*ోసోఒహం౦ం” (సః, అహం) అనగా ఆయనయే నేను అని ఉపనిషద్వా 

క్యము తెలియజేయు అర్థమును బాగుగ (గ్రహించి “అహం(బహో సి "అని 

నిరంతరానుసంధానముచేయుట జవ బ॥ హ్మైవ్యజానము నకు సాధనమె యావ 
యా గ యా 

శ -కమగుచున్నది. పె రెండు వాక్యములకున్నూ దాదాపు అరమొక్కటియే, 
రా టా 

ముముకువె నవాడు అట్లి అర్హమును బాగుగ ఈ [కింది విమర్శజ (గ్రహించి 
రా (cA) య 

అనుసంధానాదులను అభ్యసించిన (ఘఫలదాయకమగును గాన విచారణ 

మావశ్యకము” సోఒహం, "(సః, అహమ్) అనిన ఆయనయే నేను అని 

వాక్యము తెలుపుచున్నది. ఇచట సః అను ఆయన ఎవరు? అహం నేను 

అనునది ఎవరు? అని బాగుగ తెలిసికొనినగాని "సోఒయం విష్ణుద 
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అనువాక్యమునందు ఆవిష్ణుద త్తుడె ఈ వి మ్హుద త్తుడు అని (గ్రహింపబడునట్లు 
(a | 

తెలియదు. బహుకాలము క్రింద చూచిన “విస్తుదత్తుని స్వరూపలక్షణములను 

బాగుగ జ్ఞపి ప్పికి తెచ్చుకొని ఇప్పుడు కనుబడుచున్న పష్షుదత్తుని స రూపలక్ష 
వం. = 

ణములతో సరిపోల్చుకొనినగదా, ఆ విషుద తడే ఈ విషుద త్తుడు, అనగా 
వరి అలానే అవాణాతే 

ఆ విమదతుడును, ఈ ఏష్టుదత్తుడునూ ఒక్క- జయని గహించుటకు సాధ 
[3] వాత 

మగును. కాసి బాగుగ న్వరూపలక్షణము లను జపి కితెచ్చుకొనని యడల 

కిరాని యడల ఇద్దరునూ ఒ g ఒక్క డే యన్నిగహించ సాధ్యముగాదు. 

అపే యిచట జీవుడు మరచిన తన సత్యస్వరూపమును శాస్త్రబోధవలన 
(ag) 

భాగత్వాగలక్షణములచె (గ్రహించి చినగాని తన సక్యస్వరూపమును, (దహ స్వ 

రూసమునూ, యొక్కటియేగాని న్నముకాదని తెలిసికొన వీలుకలుగదు. 

[లి 

క్లానము విష్ణుద తుని యందావశ్యకమగుచున్నది. ఇమే మహావాక్యబోధ 

యందు విషయుడు వా స్తవమున (బహ. యైన జీవుడే గనుక అట్టి కి 

తనయందే అహం నేను ను (ప్ర తియందు యా వశ్యకమగుచున్నది. వా స్త 

నూ (బహ యునూ ఒక్కడే గనుక జీవునికి 

న వాస్త స్వరూపక్తానము, ఆ (బహ యున్తూ ననున్నూ ఒక్క-టియే 
EA 2 రో 2: రగ (G ర (8 yy 

కో 

యని జ్వప్పి నిచ్చి అభ్యాసపాటవమునుబట్ట అనుభవమును కలుగజయును, 

ఇదియే జీవ్యబహై క్యజానము. (బ్రహ జ్ఞాన మనగా ఇప్పుడు జీవుడు మరచి 

యున్న తన సత్యస్వరూపమును జ్వపికి తెచ్చుకొని తాను అను నేను 
క్ు 

బహ యే అని [గహించుట, కాన వా స్తవమున జవుడు తాను (బహ గె 

యుండి తన అనాది ఆవిద చే (భ్రాంతుడై న జీవుడు తన సత్యస్వరూపమును 

జ పికి తెచ్చి జీవశ్రాంతిని నివర్తింపచేయుటకే (శుతిమాత మహావాక్య 
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మగుచున్నది. ఈ శాస్త్రము జీవునికి *ఏకమేవాఒద్వి యం [బహ ,నేహ 
నానా స్తి కించన” అని తెలుపుచున్నది. ఇంకనూ - పూదర్ధస్యపూర్ణ మాదాయ 

పూ ర్రమేవావశిష్య తే” అని గూడ తెలుపుచున్నది. కాన జీవుడు తనకు 

ఇప్పుడు పరిచ్చిన్నత్వముతో అహం (ప్ర తిగా నేను అని తోచుచున్నట్టియూ, 

పరిచ్చిన్న, జడ, దుఃఖస్వభావములు రలిగినట్టియూ తనస్టూలసూక్ష శ -రో 

పాధులను జాన పూర్వకముగా త్యజించిన యడల శేషించునది తన సత 

స్వరూపమైన (ప్రత్యగాత యే. ఈయనయే సర్వసాక్షిగా అందరి హృదయ 

ముల యందును కూటస్టముగ నుండును. ఈ (పత్యగాత్మయే అఖండ, 

అద్వి -య, పరిపూ ర్హో స్వరూపుడై సర్వ జీవులయొ క్క. హృదయపుండరీకముల 

యందును, ఉజ్వల  (ప్రకాశుడి సూర్వునిలాగుస థభాసించుచుండును. 
జ ర్లు © 

ఈయనయే చిద్భాన్క-రుడు. ఈయనయే శుద్దజీవుడు. ఈయనయే పర 

మాత్మ, సర్వాత్మ, (బహ , చిదాకొళము యను పర్యాయనామములతో తెలియ 

బడుచున్నాడు. కాని ఈయనయే మాయా(ప్రభావముచే పరిచ్చిన్నుని లాగున 

గోచరించుచూ కల్చితోపాధి సితమెన అంతఃకరణధర ములతో తాదాత ము 
నొందుచున్నవానివలె కనబడుచున్నాడు. ఇట్టి తాదాత్మ్యము మాయా కల్పిత 

లు 

కేవల అనాద్నిభ్రాంతియే గాన జీవుడు ఇట్టి తన (భ్రాంతిని క్రానపూర్వకముగ 

త్యజించి తన యీ కల్పితోపాధియైన అంతఃకరణ ధర ములతో వా_స్తవమున 

నిత్య పరిపూర్ధ స్వరూపుడై న తన కెట్ట సంబంధములేదనియూ, యీ కల్పిత 

సంబంధమంతయూ తన అనాది అవిద్యాకార్యమనియూ దృఢముగా తెలిసి 

కొని, తాను, నిత్యనికతిశయ స్వరూపమైన ఆ (ప్రత్యగాత యే నేను అని 

నిస్సంశయముగా తెలిసికొనవలెను. ఇట్లి తన సత్యస్వరూపమెన (ప్రత - 
డు ర్ల 

గాత యే ఆ సర్వాత్మకుడె న పరమాత్మయని (గహించవలెను. ఇట్లు 
2 షా ౧౧ 

(గ్రహించుటలో కేవల శివస్వరూపమైన, సర్వాధిష్టాన, స్వప్రకాళ సర్వోపాధి 

వినిరు క్త, సజా *య, విజా+య, స్వగతభేదరహిత, సర్వాంతర్చహిర్వా - 

పక, జగదుత్ప్తి, స్థితి లయ, కారణ, నిత , నిర్వికార  అసంగ, 
అదన ఇర నా అ అ వ అద 

అద్వి -య, అఖండపరిపూ ర్థ వై తన్యస్వరూపుడనై న నను యా (ప్రత్య 
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లా గాత స రూపమున తెలియబడుచున్నా నని నిశృయముగా (గవాం చి ఆన 

త్యగాత్యగా భాసించుచున _ వదార్రమే తన వా స్తవ అహాం 
యాం శ్ 

(పత 

సంరూపమనియూ ఈ ఆహం అను చేను పరమాతాగా సర్వాంత రృహిర్వ్యా 

మున పార చున న సరదా నిరంతరాను 

సంధానము ఫలావగతి పర్యంతము “అహం[బహ్మాస్మి” యని మననాదు 

అభ(సించుటవలన జీవ(బహె క్యజ్ఞానము కలిగి తాను తనకర్మ, ఫల, కాల 
hed 

పరిపాకము, అభాంస, దారుఢ్యములన బట్ట తాను అఖండ, a: య, పరి 

xX 

[౫ టి ర్ EE 29 (on A fy ci ౮ సుకొనవలసిన చిన్న రహస్య మొకటి గలదు. 

అది ఏదియనిన, ఇటి జీవ్మబ ా క్యానుసంధానాదులను చేయుచుండుటయే 
కు 

తనకు మోక్షసాధనము. కాని బహుకాలాభ్యాసము చేసిననూ అపరోక్షజ్ఞాసము 

అ) కలుగ కేదని నిరక్సాహసడి భా్యాసాదులను మానకూడదు. ఏలనన* తన 

అజ్లానకాలములో చేసిన కర ఫలములో.తన (వ రబ్బక ర్మఫలము కయించ నిది వో 

తనకు అపరోక్షసాక్షతా గ్రారము కలుగదు. ఇట్టి అనుసంధానాభ్యాసపాటవముచే 

గాని (ప్రారబ్దక శ్రఫల క్షయము కాదు. ఇట్టి తన 'ప్రారబ్ధికర్మఫల (వతిబంధ 

మెంతయుసన్నది యనువిషయము ఫలానుమేయమేగాని వేరుగ (గహింప 
జాలము. అందుకుగాను జిజ్ఞాసువు అభా శ్రిసకాల ధై ర్యమువలన నిరుత్సాహము 

పొందక తన [ప్రారబ్ల రాహితఃమెన వెంటనే తనకు అపరోక్షసాక్షాత్యా-రము 
9 అయ 

శాస్త్రము చెప్పినవిధముగ తప్పక కలుగగలదను యుత్సాహముతో- తన 
పరోక్షజ్ఞానముతో డ్, పట్టువదలక యభ్వసించుచుండిన సాకెళ్ళారము తప్పక 

ఈ జన లోగాని, జనా ంతరమందుగాని, లేనిచో యొకటి రెండు తదను 

కూలజన ల యనంతరమందుగాని, తన పరోక్షజ్ఞానాభ్యాసమే అపరోక్ష 
ఇ 



న్నబహై క్యానుసంధానము ని 

సాక్షొత్కారమునిచ్చి జీవుని కృతార్థత నొందించును. అట్టుగా క ననా 

ముతో మధ్యకాలములో జ్ఞానాభా $సమును మానిన యడల తోగడతాను చెసి 

సర్వముని[ష్పయోజనమై _అధోగతిపాలగు స్టితి సంభవించును. కాన ముము 
క్లువై నవాడు తన వబ హ్మైళ్యజ్ఞానాభ్యాసమును నిరుత్సాహము చెంది ఎన్నటి 
కిని మానకూడదు. ఫనావగతి పర్యంతము సర్వదా ఐక్యానుసంధాన మభ. 

సించుచునే యుండవలయును. ఈ జీవబహైక్యానుసంధాసము వలన 

కలుగు సరమలాభమును ఈ [క్రింది లోకములు విస్పష్టముగా తెలుపుచున్నవి. 

రో వృ తి హీనం మనః కృత్వా క్షేతజం పరమాత ని | 
a) బాయల (2) st 

ఏ కృత్య విముచ్యేత యోగోఒయం ముఖ్య ఉచ్యతే ॥ 

ఇచట వృత్తి హీనమనగా మనసుయొక్క విషయాకారవృ త్తియని 

గాని, (బహ్మాకారవ్వ త్తి త్తియని కాదు. [_బహ్మి కారవృ తి గాహ్యము కాన 

యిచట వృత్తి హీనమనగా విషయాకారవృ త్తి రహితముగా నని (గ్రహించి 

ముముక్షువు తన మనస్సును ఏ విధమగు వాసనయు లేకుండజేసి -వుని 

పరమాత్మయందు ఏకముగా చేసినయడల విము క్రుడగును. ఈ యోగము 

ముఖ్యమైనది అనియు, మరియును 

శ్లో యదాసర్వాణిభూతాని సమాధి సోఒనుపళ్యతి | 
గం థి 

ఏ భూతః పరేణాసొ తదా భవతి కేనలః ॥ 

ఎప్పడు జీవుడు సమాధి యందుండి పరమాత తో కలసి సమ స్తమగు భూత 

ములను చూడకుండునో, అపుడు కేవలుడు, కై వల్యమును పొందినవాడై 

తాను మాత్రము మిగిలియున్నవాడు అగును అనియు ఈ శ్లోకముల యర్థము 

తెలుపుచున్నది. కాన జిజ్ఞాసువుస ఏకు తన అపరోక్షజ్ఞాన సాక్షాత్సార పర్యం 

తము సర్వదా జీవ బహై క్యానుసంధానాదుల నభ్యసించుట పరమ శేయో 

దాయక మై మోక్షసాధసమగుచున్నది. ఇట్లు నిరంతరానుసం ధానాభ్యాసము 

యవలయును :- అహం, నేను ఆ పరమాత్మనేనని స్వరూపలక్షణములచే 
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స ww La ఛ్ 
థి mE) అః ఖీ జ్ ణు ౯, ఇస ఖ్ నీ ఈ కా రా. 

కూగంగ (గోబాంచ జీవుడు నెనె పరయూత సు, లా పరమాత్య్మనై రం wr 

Se 
భద చద్భాస్క_రుడనె న నావా సవ, అఖండ, అది; య, రహిత, స్వ య అలల 0 

కాళ, పరిపూర్హ, సషరూనవమున (వారబ్దక ఫల. నశమున ఇస్పుడు యుపాధి 

సితుడనె గ నాలో (పత్యగాత్మ న్వరూపమున లొ కభాస్కరునివలె నా హృదయ థి డడ ౦ రచి 

పుండంకమున చూచుచున్నాను గాని ఈ (ప్రత్యగాత్మనైస న్కు అహం, ను 

ఆ పరమాత్మ సంరూపమెగ (బహ్మయు సదా ఒక్కటియిగాని వేరుకాదని 

కాల సర్వావస్టలయం న బీవుడు తాను తత్స్యరూపమగు న 

సంధానము చేయుచుండనలెగను. ఇదియే జీవ బహ్మాక్యానుసంధానము (శుతి 

బోధయొక్క._ సరమతాత్సర్యము. 

లోకమునందు జీవుడు సంసారి. ఈ సంసార (భాంతివలన ప్రతి 

పరంపర పొందుచూ, సుఖాభాసమును, దుఃఖమునే యనుభవించు 

ని కేవల సుకానుభవమును పొందజాలకున్నాడు. ఇట్టివారిలో 
ఒకానొక జీవడు తన పురాకృత పు పుణ్యవి శేష ముచెత ఈ సంసార ఆత్యంతిక 

వృత్తిని యిచృయించును, ఇదియే మోక్షేచ్చ. ఇట్లిచ్చయించువాడు 

ముముకువు. ఇట్ట ముముకుజ్ఞాన జిజ్ఞాసువు: తన వా_స్తవస్టితి, స్వరూపములు 

తెలియకోరుచూ, శాస్త్రీయ సాధనములతో తన అభ్యాసాదులను పారం ౦ 
చును. ఇట్టె అభ్యాసకునికి అనుసంధానాదులు అమృత పాయము. ఇట్టి అను 
సంధానాదులలో - వునికి తాను వాస్తవమున నెవరో తెల్పుటకు శాస్త్రము :- 

ఖ్లో॥ అహం సర్వమిదం విశ్వం పరమాత్నాహ మచ్యుతః | 
అహంకారా ధాయాసా కల్ప తే నతు వా_స్తవీ 11 
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అని తెల్పుచున్నది. అనగా జీవుడు నేను అని అనుకొను అహం |పతీతిని 

రెండు విభాగములుగ చేసి ఈ వచనము తెలుపుచున్నది. ఈ శోకముయొక్క. 

మొదటిపాదమున కర్ణమై, అహం (స తికి లక్ష్యముగా నున్నవాడు పరమా 

తుడు. ఈయనయే అధిష్టానము. ఈ శ్లోకముయొక్క_ రెండవపాదమున 

కర్ణమై, కలుగుచున్న అహం ప్ర తికి సామాన్యార్థమున, అహం, మమేదం 

అని తెలిసికొనబడుచున్న వాడు యుసాధిస్థితుడు, కల్పితుడు, అవా _స్తవుడని 

తెల్పుచున్నది. ఈయసయే (భాంతుడు. అధ్యన్లుడు. ఈ వాస్తవ అవా స్తవు 

లిద్దరునూ కలిసి లోకమునందు సంసారజీవిగ వ్యవహరించువాడు. ఈయనయే 

ఉభయాత్మకుడుగా తెలియబడుచున్నాడు. కాని ఆత యొక్కడేకాని, యిద్ద 

రుగ నుండుటకు వీలులేదు. ఇదియే (భాంతి. కాన వుడు యిట్టి సంసార 

(ఛాంతినుండి తప్పించుకొనుటకు తనయందు అనాది భాంతిచే అధ్య_స్తమెన 

కల్పితోపాధి జ్ఞానమును త్యజించి, తన వాస్తవ స్వరూపమైన అధిష్టాన 

జ్ఞానమును సంపాదించుట ముముకువున కావశ్యకము. 

ఇందు పరమాత్మ అధిష్టానము. ఈ సరమాత యందు జీవత్వము 

అధ్యస్త్రృము. -వునికి యీ అధిష్టానాధ్యస్తములు రెండునూ ఒక్కటియెనని 

తెలిసికొనుటయే అధిష్టాన గహణ మనబడును. అనగా యిదియే వుని అధి 

ఫ్రానజ్ఞానము. ఇందు అధిష్టానము, పరమార్థము, మొదటిది_అధ్య స్తము, 

వ్యవహారము రెండవది. కాని యిట్లు కనబడుచున్ననూ యీ రెండునూ 

వా స్త్వవమున నొక్కటియేగాని శెండుగావు. ఏలనన, యెప్పటికినీ, అధిష్టా 

నాధ్యస ము లనునవి న్నములుగా నుండుటకు వీలులేదు ఈ విషయమును 

లోగడనే స్పష్టపరచియుంటిమి. దీనినే శంకర భగవత్పాదులు :-- 

శో॥ ఆభాతస్య త్వధిషానాదన్యత్వం నె వ సిధ్యతి | 
౧ టు ౧... 

అధిష్టానాత్సృక థక్స త్రారజ్జు సర్చ నవీక్ష్య తే ॥ 

అనగా ఆరోపిత దార్జప మేదియును, నధిష్టానమునకంఇ న్నముగనుండదు. 

(తాటియందు (భ్రాంతిచే తోచు సర్బమునకు, అధిషానమైన (త్రాటికంశక న్న 
© యా 
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మగు నునికి అనగా సత్తాలేదుగదా-కాన (భాంతి కల్పితములై న పదార్థము 

లధిప్లానముకం"టె న్నములు కానేరవు. కాన వా_స్తవమున రెండవసదార్రమను 

నదిలేదు-అని ధృవముగ తెలుపుచున్నారు. కాన జీవునకు పరమార్థము 

సత్యము--వ్యవహారము కల్పితముగ నున్నవి. అయినను యెంతటి ముముక్తు 

వులకునూగూడ వ్యవహారము (ప్రారంబ్దాంతమువరకును తప్పదు. గసుక 

శ్రానికిగూడ తన వ్యవహారానుభవములే దె కత భ్రాంతికి హాతువగుచుండును. 

ముముక్షువునకు యా అధిష్ఞానాధ -స్తృముల ఐక్యత గహించినగాని సంసార 

(భాంతి నివ ర్రించదు. కౌన వీటి ఐక్యతను గురించి బాగుగా తెలిసికొనుట 

యావశ్యకము. ముముకువై న విద్వాంసుడు తన శాస్త్రీయ వివేచనతో యీ 

అధిష్టానాధ్యస్తృములు రెండునూ యొక్కటియేనని నిశృయమునొంది, కలలో 

ననూ వీటిని న్నములని తలచగూడదు, ఇట్టి నిశృ్చయముతోడ ముము 

క్షువు తన సత్యస్వరూపమే జగదధిష్టానమనియూ, తనయందే యీ అహం, 
pad 

ఇదములు రెండునూ ఆధ్యస్త్రములై తోచుచున్న వనియూ, యివి (భాంతి 

మా(క్ర కల్పితములనియూ, యిట్టి (భ్రాంతి కల్పితవ స్తువు లెన్నటికిని తమ 

వానమును విశచియుండుట కలుగుటకౌని సంభవము కాదనియు, నిశ్చ 

యముగ (గ్రహించవలెను. కాని సంశయము నొందగూడదు. అట్టి సంశయ 

మేదియనిన తన సత్య స్వరూపము అఖండ పరిపూర్ణ మైన సత్ప్సదార్హ మొక్క 

యైనయెడల తనకు యిప్పుడు, మృదుత్వ, గురుత్వ, కాఠిన్యములతో 

భిన్న యాకారములుగ న్న న్నకాలములందు యీ (పపంచానుభ 

౧ 

నిదయను కన అజ్ఞానకాలమందు యేకాధిష్టానమైన తన బుద్దియంచదే స్వప్న 
య 

చశాంతర కాలాంతరములందుగూడ తనకు సుఖదుఃభానుభవములను 

స్వకాల సశ్యత్యముతొ కలుగుచున్న విషయ మందరి యనుభవములో 

నున్నదియే. స్వకాల సత్యత్య మనగా ఆయా అవస్థలయందు కలుగు అనుభవ 
ములు. ఆయా కాలములందు మాత్రమే వాస్తవమని తోచి అనుభవము 
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నొందుచుండుట. ఎట్ట న మానవులు స్వప్నములోగాంచిన చోర, వ్యాభఘాదు 

లను చూచి భయపడి యేగడా నిదనుంచి భయకంపాదులతో లేచుచున్నారు. 

వారి వారి స్వస్నకాలములయందు స్వాప్నిక పదార్థముల సుఖదుః ఖములను 

వాస్తవ మను జ్ఞానము తోడనేగదా యనుభవించుచున్నారు. అట్లు కానిచో 

కల గాంచునప్పుడు తనకవి అసత్యమను జ్ఞాన మున్నచో, చి త్తరువులలో 

చూచిన చో,, వ్యాఘములలాగుననే చూచి భయము నొందగూడదు. కొని 

కల గాంచువారు యిట్టి భయమెగాక, వారి శరీర క్రేశానుభవములనుగూడ 

వారి స్వప్నకాలమందు నొందుచున్న విషయముగూడ అందరకునూ తెలిసి 

నదే కాని జ్యాగ్రదవస్థ (కాలము రాగానే యా స్వప్నానుభవములు నుండక 

వాటిని స్వప్న (భాంతి మాతముగ తెలిసికొ నుచున్నారు. ణే జా గదవస్థ 

లోని యనుభవము లించుకయెననూ స్వహ్యకాలమున నుండవు-ఈ స్వప్న, 

జా(గతలలో యున్న రెండు అనుభవములానూ గూడ సుషు ప్రియందు 

యుండవు. కాని సుపు ప్రి సుఖా నుభవము సుషుప్తి పినందు మా|కమే యుండును 

ఇట్టివియన్నియూ స్వకాలసత్యములు మా(త్రమగుచు అన్యకాలములందు 

నశించుచున్నవి-స్వకాల సత్యపదార్థ ము లన్నీ యూ నిట్టివియే- 

జ్ఞానికి గూడ నేను, అని తలచునప్పుడు అధిష్టానాధ - స్తృములు ద్వైత 

ముగానే “స్ఫురించుచు చుండును. ఇట్టి దె పకస్ఫురణయందు ముముక్షువై న 

వాడు తనకు యిప్పుడుగల యుపాధులు రెండని (గహించి అందు అధిషానమై, 

నిత్య,. సత్య, అమూర్త అఖండ పరిపూ రమైన అద్వి య పదార్థమే తన 

వాస్తవ స్వరూసమనిస్నీ యిదియే ప్రధానమైనదనిన్నీ అధ్య_స్తమె అప్రధానమై, 

మాయా ప్రభా వముచేత కల్పిత మె, అయిననూ, తన (పారబ్లానుసారానుభవ 

ములకునూ, తన పరమప్రా ప్రిసాధనమునకున్నూ యేర్పడిన తన యో 
వ్యవహారోపాధి రెండవది యని తెలిసికొనవలయును. వ్యవహారము మాయ 

బంగారమువంటి దని లోగడనే నిశ్చయించియుంటిమి. కాన మాయపదార్హ 

మెస్పటి.3ై ననూ, లేనిదే కావలయును గదా-అప్పుడు సత్యమైన తాను మా(్రమే 

నిర్వి శేషముగ నుండును. ఇందుకుగాను ముముక్షువు తన జ్ఞానబలముచే తనకు 



ఎపహ్వావిదా౭?నుసంనాన దర ఎహ్మవిద్యానుసంగ్ధాన దర్పణం 

కేవల కల్పితోపాధిమైన యీ దేహాదులను, (ప్రారబ్బానుసార వ్యవహారాను 

భవములకు మాత్రమే యుసయోగించుకొనుచు, తన పరమార్ష ప్రాప్తికి 

దియే సాధనమని సని (హించి సశాస్త్రీయముగ, తన శరీరాదులను 

వివేకము, పండిత లక్షణమని, యెరుగవలయును, 

రకాలములయందు తన శరీరోపాధిని సళాస్రీయముగ 

నుచు, తన తరణోపాయమును సాధించుటకుగాను యాచ 

నిదిధ్యసనాద్యభ్యాస కాలమందు తన వ్యవహారదేహము, 

కల్పితమైన, సర్పములాగున లేనిదే యనిన్నీ అయిననూ 

తగకిదియే సాధనమనిన్నీ, తన వాస్తవ స్వరూపము, అహ, మిదముల 

కధిషానమెన తన (ప్రత్యగాత స్వరూప “వమేననియూ యిదియే తన సత్యస్వ 

, నిశృయమునొంది యిట్లి తన సత్యస్వరూపమును సర్వదాభేద 

రహిత, అద్వి యయ, అఖండ, పరిపూ ర సచ్చిదానందములతో అనుసంధానాదు 
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ను అభ్యసించుచుండవలెను. ఇంకనూ, కనుచీకటియందు పారవె చిన పూల CG 

దండను చూచి సర్బభ్రాంతి నొందుచున్న విధమున అద్వి య ఏకాఢిష్టాన మైన 

సచ్చిదానంద (బహ. వ స్తువునం దే, జీవుడు అనాది మాయావశమున ఛాంతుడై 

తనకు యిస్వ్పుడు యా అహం, ఇదములు రెండునూ, తనయందే తోచుచూ 
తన ప్రారబ్దవశమున, వాటితోడ తాదాత్సా్యధ్యాసములు తన అవిద్య, మాయా 

ప్రభావముచే కలుగుచు, తనకీ సంసారబంధమేర్పడినదని తెలసికొనవల 
యును అయిననూ యిది అంతయూ జివ్చనికి (దాంతిమా(త మే కాని వాస్త 

వము కాదు. ఈ అహం, ఇదములు రెండునూ రజ్జావయందు (భాంతి 

కల్పితమైన సర్ప, సర్పావయవములవంటివే ననియూ, యివి కేవల ఆధ్య 

సృములేనసనియూ యిట్టవి, రజ్జువ వను విడచి యించు చుకయైననూ సర్పమగుపడ 

నటుల, తన సర్వాధిషాన స్వరూపమును విడచి వ,వహారములు అనగా అధ్య 

సము యుండదని తెలిసికొనవలయును-ముముక్షువు తన సత్యాధిస్టాన స్వరూప 

మును బాగుగ (గ్రహించి స్వానుభవము నొందునప్పుడు, తనకు రజ్జుజ్ఞానము 

కలుగగనే, యిని, సర్బమను జ్ఞానము యెటుల పోయినదగుచూ, కే ల సర్భ 
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స్పురణజ్లానము తన నటుల బాదించు చుటకు 
> 

ల్గువె న జ్ఞానికి, (వపంచము భాసించుచున్ననూ, కాను జగమను జానము 

నశించి, తన (పపంచ సుఖదుఃఖానుభవములు కీణముల్లై, సర్పము విడచిన 
కుబుసము లాగున నిర్చాధకములుగ నుండును.కాగ యిటి సుఖమును 

సంపాదించుటకు సమ్యజ్ఞానమే పధానమగుచున్నడి. సవ 9 జానమనగా 
a 

ముముక్షువు తన నిత్యానిత్య వివేకముతో శ్రవణ, మననాద్యభ్యాసములచే 

యీ (ప్రపంచము మిథ్యయని, నిశ్చయమును సంవాదించి (ప్రపంచాధిష్థాన 

జ్ఞానమును (గహించుట యే-ఇదియే సమ్యజ్ఞాసము, ముముకువునకు [పపంచ 

బాధ, జ్ఞానసాధ్యమె కాని క్రియాసాధ్యముకాదు. కనుకనే (శుతి “ోజ్ఞానా 

దైవ వతు hE కై వల్య మితివేదాంత డిండిమః” అని స్పష్టముగ జ జీవునికి తెలుపు 

చున్నది. ఇట్టి జ్ఞానముతోడ, ముముక్షువు తన కాలపరిపాక అభ్యాసవాట 

పములను బట్టి, అధిష్టాన మైన తస పరమార్థస్వరూపమునూ , అధ్య స్తమెన 

తన స్వశ రీరాది వ్య వహార స్వరూపములునూ, వా _స్తవమున, నొక్కటియు 

కాని, 'న్నములు కావనియూ (గహించి, అట్టి అద్వి య అఖండ పరిపూర్ణా 

ధిష్టాన స్వరూపము తానుగనే “పజ్ఞానఘనః 'ప్రత్యగర్జోబ హై హ్మావాహమస్మి 

అను అనుస కంధానవాక్యార్థమును బాగుగ (గహించగలుగును, తదుపరి 

పరమాత్మ (ప్రత్యగాత. ల 'ఐక్యస్వరూపమును (గహించ గలుగును_కా "ల కమ 

మున తన అభ్యాసాదుల పాటవముచే స్వానుభవము నొందాగలుగును, 

అప్పుడు తాను జీవదశయం దే ము క్రుడగుచు తన (ప్రారబ్దాంతమున విడేహ 

పల్యము నొందును. ఇదియే జీవునికి అధిష్టా నజ్ఞాన గ్రహణముష్థ 

కలుగు "పరమలా భము-కాన యీ (ప్రపంచసంసార(భమ  అధిష్టా నమును తెలి 

కొనలేకపోవుటచే వచ్చినదియే గాన సర్వాధిష్టానమైన నా (బహ స్వరూపము 

నెరింగినచో తక్షణమే యీ అజ్ఞానము న నశించి జగత్తు అంతర్జానమగును-= 

[' cal 

శ్రా అధిద్దూనా దర! ఏవ విశ్వభమనస్సతాం | 

నన్ దృ సై జగ ద్బాంకి తిర్టూరా ద పలాయతే ॥ 

అని (శీ శంకర భగవత్పాదులు తెలుపుచున్నారు- 



ఖ్ 

ఏద్వాభ్వాసకుని ప్కశంస 

విద్యయనగా (బ్రహ. విద్య యనియే ముఖ్యార్థము. కాని లౌకిక 

విద్యలు కావు. లోకమునందు లౌకిక విద్యలనుగూడ విద్యయని వ్యవహరిం 

చుట గౌణ (ప్రయోగము. కాన విద్యాభ్యాసకుడనగా ఇచట (బహ విద్యాభ్యా 

సకుడనియె అర్థము. అభ్యాసమనగా (శ్రవణ, మనన, నిదిధ్యసనా భ్యాసములు,. 

ఇట్టి అభ్యాసకుడే విద్వాంసు డనబడును. ఇచట విద్వాంసు డనగా గు ్వ్వాశ్వరా 

నుగహములకో (శుతి యుక్యనుభవ పూర్వకముగా సర్వద్భ శ్యమిథ్యాత్వ 

మును (పీతి నిశ్చయములతో (గ్రహించి జ్ఞానాభ్యాసము చేయునట్టి 

ముముత్షువనియే అర్థము. కాని కేవల శాస్త్రబోధ కుళలులని కాదు. అయి 

ననూ వీరు విద్యాధనాగా రముల సంరక్షకులు గనుక పూజనీయులు. ఇట్టి 

రక్షణయు యావశ్యక వే మ గదా! పైన తెలిపినయట్టి ముముకు జిజ్ఞానువునకు 

రెండు స్టితులు గలవు. ఒకటి తన ప్రారల్ఞానుసారముగ శరీరధారియె కరా. 

నుభవములను పొందు వ్యవహారస్థితి. ఇది కల్పితమును [భాంతి మా తమె 

నదియే కాని పరమార్థ సత్యము కౌదు. విద్వాంసుడు జిజ్ఞాసువై ఉపనిషద్వా 

క్యట్ ధవలన తాను ఇప్పుడు వరోక్షముగ (గ్రహించిన సత్య స్వరూపమైన 

పరమార్థ స్థితియనునది రెండవది. ఇది వాస్తవము. పరమార్థ సత ము, 

త్రికాలాబాధ్యము. ఇదని తెలిసికొన్ననూ ఎట్టివారికి (ప్రారబ్దము బ :'యము. 
ne) 

కాన (ప్రారబ్దానునార రముగ థోగా నుభవములు ఎంతటీవారివ్రై ననూ తప్పవు, 

గనుక విద్యాభ్యాసకుడై నవాడు, తన ప్రారబ్దానుభవములను వివేకముతో 

పొందుచు తస [పార ద్ద ను క్షయింపజేయవలసియున్నది. ఈ అభ్యాసకుని 

జ్ఞానము పరోక్షమైనదిగనే యుండును, _ పరోక్షజ్ఞాసమునకు (ప్రారబ్దమును 

నశింపజేయు శ క్రిలేదు. ని (ప్రా రబ్జానుభవమందు ఇట్టి వరోక్షజ్ఞానము 

విద్వాంసునికి కొంతవరకు తన భోగానుభవక్తే శదుఃఖములను తగ్గించుచు 

సుఖము నిచ్చును. దీనికి కారణము తన వాస్తవిక స్వరూప జ్ఞానబలమే యగు 



విద్యాభ్యాసకుని (పః పశంస 

చున్నది. అట్టి బలమేదియనిన విద్వాంసుడై నవాడు తన గంరరుములను 

నిరోధించుటయే. ఈ సంకల్పములన్నియూ తన అంతః పాధివియే 

గాని తనవి కావు. ఈ విద్వాంసుడు ఇప్పుడు తన ఆతా ౦తఃకరణముల 

వె వై లక్షణ్యము (గహించి, తన అంతఃకరణము వలము కల్పిత మెనద 

తనకు వాస్తవసంబంధ మేమియును లేదనిన్నీ, తెలిసికొనినవాడు గనుక 

యీ సంకల్పములను నిరోధించు నామర్థ్యము కొంతవర క్రై ననూ కలవాడ 

యుండును. గనుక (ప్రారబ్దవశమున కొన్ని వచ్చిననూ అట్టివానితో తన కెట్టి 

వాస్తవసం బంధము లేదని నిశృయముగా [(గహించవలయును. కాని బుద్ది 

యందు ఆత స్వరూప మధ్య_స్తమె యుండుటచే ఆతా నాత్య జ్ఞానముగల 

పండితులుకూడ అంతఃకరణమునే ఆత్మగా (భమించుచు, అంత ఃకరణాను 

కూల సుఖ, దుఃఖ కర్తృత్వ, భో కృుత్వాది వ్యాపారములనే వాస్తవమని 

భావించి వ్యవహరించుచుందురు. విద్వాంసులకు గూడ అంతఃకరణమందు 

ఆత. (భ్రాంతి కలుగుచుండును. దీనికి కారణము ఆతా ౦తఃకరణముల అన్నో 

ధ్యాసయే. _దీనివలననే విద్వాంసులనుగూడ బ 'యమైన దేహాధ్యాస, 

క ర్రృత్వాది అధ్యాసలు విడువవు. ఇట్టి అధ్యాసమునుండి తప్పించుకొన 

(ప్రయత్నమే విద్వాంసుని ఆశయ క_ర్తవ్యములై యుండవలెను. (ప్రారబ్దము 

బ 'యమగుటచే తన జ్ఞానబలముచే తన యనుభవములను సక్తతా మాన 

రహితుడై పొందుచు నిర్వహించుటయే విద్వాంసుని లక్షణము. అయినను 

యిట్టి మహనీయులనుగూడ విషయవాంఛ లాకర్షించి (భ్రమ (స్రమాదముల 

పాలు జేయును. విషయ వాంఛలు బ 'యములు (ప్రమాద హేతువులని :- 

ర్ట న 

క్లో విషయా ముఖం దృష్ట్యా విద్వాంసమపి విస తిః, 
౧౧ 

వికేపయతి ఢీదో షె ర్యోషా జారమివ (ప్రియమ్. 
0 

జారిణి యగు స్రీ పరపురుషుని జూచి తన కటాక్షవికేపాడి గుణలాఘ 

వములచేత, వానిని మోహింపజేయునట్లు పండితుడై ననూ, విషయాభిముఖు 

డయ్యెనేని అనగా విషయవాంఛ అను (భాంతి తన సత్యస్వరూపమును మాటు 



శో 

వించుచుండుట విద్వాంసుని లక్షిజము. ఇట్టి జ్ఞానసాధకుని ఆశయము ముఖ్య 

ముగ తన ప్రారబ్దకర ఫలక్షయమేకాని మరేమియు నుండతగదు, స్వశ -ర 

సర్వదృుశ్యము కనపడుచున్ననూ అనుభవింపబడుచున్ననూ ఇవి కల్పిత 

మా(త్రములేకాని వాస్తవములు కావను తన దృఢజ్ఞానమే విద్వాంసుని తన 

క ర్భత్వభో కుత్వములయందు స క్షతాభిమానములను తొలగించుటకు 

సాధనమగును. ఇట్లు సక తా మానరహితముగ, తాను పొందు భోగానుభవ 

ములు భావిఫలోత్స తి కారకములు కౌజాలక, బంధుహేతువులు కావు. అను 

భవమును మా(త్ర మిచ్చుచుండును. కనుక ఈ జ్ఞానాభ్యాసకుడై న విద్వాంసుని 

ఆశయ, వ్యవహార మెట్టుంచవలెననిన, రాజవేషము ధరించునటుడు తన 

కృతిమ కిరీట వజసువర్ణాభరణాదులను తన ప్మాతపోషణమునకుమా త్రమే 
నాటక (ప్రదర్శనకాలమందు 

ఎట్లుపయోగించుకొనుచూ, తన సహజనామరూపములను మటువక నటన 

స్రీయముగ తన హెరబ్దానుసార 

వ్యవహారానుభవములకు నుపయోగించుకొనుచు వయా తాదర్శనమును, 

తన సత్యస్వరూస లక్షణములను అనుభవించుచు తన సత్య స్వ రూపజ్జానము 

నకై, వృత్తిరూపమైన మజువక తన అంతఃకరణోపాధి నుపయోగించు 

కొను నాశయముతో నుండవలెనుకాని, తన న్యవహార విషయవృ త్తులతో 
లిపుడు కాకూడదు. విషయవృ తులన్నియూ అంతఃకరణ ధర ములు. ఈ 

అంతఃకరణము వృత్తిరూపము. అయిననూ యీ వృత్తియే -వునకు వ్యవ 

హారానుభవములకునూ, తన పరిమార్గలాభమునకునూ గూడ శరణ్యము గాని 



యముగ, ఇ 

[a 
5 
(x 

న్న 

తిని సశా స్రీ 
ta 

స వృ 
2 
తె టి గాదు. కావున విద్వాంసునకు ఇ 

న
 

ee 

స 
లి] 

# 
గి 

న 
R
B
 

|] 

GI: 
b 3
3
 
¥
 

“
ల
 
2
 

సై 
hh 

Pp 
ఈ
 

(
ల
ే
 

ల
భ
ి
 

ల్లి క్ 
v
e
 

D9 
ఏ
 

ల 
ఈ
 

(0. 
౦ 

లీ 
wm 

స
 

a
 

dD 
ల
న
 
య
 

స
 

స్ q 
8 
A
 

se) 
స్ 

®
 

క] 

9 
Ye

 శ
ూ
 

ల
ై
 

3
p
 

2
 

6
3
 

యములతొ, 

ముతొనుండి fa 
ree 

జ, 

ఆశయం 

కలుగుచుండును. జ 

(ప నుత్నోపాొ 

ర్ 
ఢి 

తినొందించు 
Pn 3) 

సమర 

ఎను. 

లి 

తిసి అభ్యసించుటకు జగన్మిధ్యాత్వ 

క 

న అమ్మ 

లో 

ఢా 

రూప అఖండాకార 

లము సుఖసితి నిచు 

°°) 

జ్ 
క్ 

(శ) 

* 

ఇ కారానుభవములనుం డి ళా కారని 
Cw 

కు ఈ సమాధికాౌ 

రా 
వా! ఇ 

ఓర 

tw 

రి 

సకు 

రహితు డె 

ఫ్ర 
గా (సై 

7 ౪ © 

G 

(6 

౧ ౯ 
శకట గు 

6౬ 
చ్ ఇల్ 

woh 

ర 

రించే 
అప అలో 
$y 

ఇ 

y
a
 

ల
)
 

అస 
డఆీ! 

జారి ॥ 
ఎం వొందుకీం ళ్ 

స్నా 

జ 

జ 

ఆ 

యుండి 

వూ 

అసి 

ty 

శ 
ఓ 

జ 

ణి శి 
వ 

Cy 

జ 

నిశ్న్చయముతొ 

నా. వీనిని త 

ఫొాముసందె 
లూ యా 

సాఇనుభవము 

న 

9 లు 
ww 

ళు 

అ 

త్యస్వా 

చు 

అహాం 

ఇ 

fy 

oN 
కం 

ల 

& 

ర్ట 
ఇల 

న్న్న 

9 

ల్ కా 

భవించు 

ణ్ ఇ 

ఇ” 

తొంంణు 

cy 
తన 

స్ఫురిం 

J 

బల 

cw 

వి 

ఫ్! 

ఠా 
ళ్ 

జో 
Cc. చ 

ఫీ 

ణి 

శ్రి శరీరములుగాని 'పంచభూతములుగాని ఈ (త్రిభువన 

పంచము అ 

వదు 
స! 

శ 
(6 

మ 

వో 

జ్ర 

యుచుండుట 

re 

స్ట 
(a 

వా 
ఆలీ 

త్ 

(రూప లక్షణములను, బాగుగ (గది ంచిని 

ఇచంి ఈ ప 

రి 

శ్చృయములతొ 

చున్న తన సూలసూ 
టా 

స్ 

స 

20 



బి 
వ 

యననియు ఆ సత్సదా 

యీ దృఢజానమే 

వ 
గ 

లె సరమార్గ్లత 
ఢా 

గాజు! 

థి 

రయొక్క-టి 
థి 

ల 

, విషయముగాని తాను కొనని ని 

ఎదొ 

మనియు, 

సత 
తి 

ది, 

ఢి 

5 ఇదం అనురెండు పదారములు 

(\ 

థం 

ల 

ఏదారముగాని 

రూ 

న్న 

రం 

ను; 
ఇ 

న 
ష్ 

ఇ 
జీ 

న్ 
9 మరియేఇత 

వము 

లో 

a G
A
 

2 
3
 

3
 

గ
 

ట్
స 
౪
౮
౮
 

గ
 

f
n
 

9
0
°
 

౮1
 

(t
y 

f
h
 

P
S
 

గ
 

భి
 

2 
9 

§ 
o
d
 

2 

స్
 

స్స్
 

2
 

+
 

ల
ే
 

§ 
2 

ఆ
 

E
h
 

న 
Gg
 

i
 

ha
 

శ
ే
.
.
.
 

/%
 

ప్
ర 

న
 

య 
రస్

 R
B
 

o
b
 

‘f
g 

౧
 

స
్
ట
ే
 

గ
్

 

లే
 

3
 

62
 

9 
0 

9 
G
O
I
N
 

నస
్
 

(౯
) 

( 
ఇస
్త
ే 

“3
 

v
4
 

రై
 

ణా
 

7 
9
]
 

. 
a 

స్త
ే 

§
 

జ
 

y
3
 

త
 

Y
e
 

ఈత
ి 

డు 

ంకల్పములును క్షీణించి సాధకునకు సమాధి సుఖము 

a 

(పయోజనములను 

గ్గు తజస్సునందు, 
al 

కారణము 

(ca లు 

రష Mm ఈ గై 
శో 

కే 

కరించును. ఇటీ సిత్రి 

పా cs 
శ 

నప cd పబజడి 

ంకలాసితికి సహ 
ధి నీ 

ష్ 

cdc గా sy 

ఇ” 

కం, అ 

విడ్యారణ్యులు 

బో 
౪ 

2 
3
 9

 a
m
 

ల్
లి
 

9 

రీ 
౩
 

3
 

EE
: 
ల
 

QO
 

ణ
ే
 

ఇత
ో 

ల
ం
 

9
]
 

యక
 గ్
 

a 
న 

(7
 

3
 

3 
చీ
 ప్

 
fh
 
B
l
n
 

క
 

గ
 

య
 

yy
 

Ye 

క; ట్లు, 

అంతక రణమును 

క్ వ్ ల 

ఆఅ ఉం 
ఎల్ ఇ 

లోలో wed 

న్న్న 
శు అయింద 



-3 వీద్యాభ్యాసకునీ (ప్రశంస 

ఖమెన ఆత స్వరూపము విద్వాంసుడు ఇట్ట తన సత్యస్వ 

శ్చ శి ల 

సు 
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రూపమును స్వానుభవ వ నొందుటకు, తన స్వరూపము నిట్లనుసం 

లో ర శీ ర్ట Ce KR § Gr  యనియూ, ఈయనయి జాహ్యాంతర పరిపూరుడె తెలియ 

బడుచున్న పరమాత యనియు, ఇదియే తన సత్యస్వరూపము కాని వెరు 

కాదని (గహించవలయును. ఈ అద్వి య అఖండాకారమెన తన సత్యస్య 
యా 

రూపమును, సర్వోపాధి వినిర్ముత్త, సర్వాధిషాన, సజా య విజా య 
2 ©) 

ర్త స్వగత భెదరహిత, స్వపకౌశ, జగదుత్ప త్తి, సతి, లయ, వివ 
నె వ) 

సిమిత్తావాడా సకారణ, నిత్యనిరతిశయ, నిరవయవ, అద్క్యి య, అసంగ, 
ఇచ చాన 

జ 

ఆ) 

0 30) QQ 

రతీ 

క_ర్శ్భృత్వాచి రహిత, నిర్వికార, అభిండ పరిపూర 

గా అనుసంధానాదులను చేయుచూ, ఇంకనూ తన సత్వస్వరూపమును నిర ల 

మహాకాశమువంటి పరిపూర్ణ అసంగరూపుడనియూ సంవిత్ స్ఫటిక మహాశిల 

లాగున అచలుడెన నిర్మలుడననియూ నిస్తరంగ సము[ద్రములాగున శాంత 
యా 

గం 'రములు గలవాడ ననియూ తాను కేవల చిదాకాశ స్వరూపుడనను నిశ్చ 
ధం 
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ళ్ ఇ ఇ జ 4 తో లీ ద్ న అం a ఇం ణి లాన్ అన 

చ్చిన్న త_ర్హ్రత్వాది, అధ్యాస గలిగిన నను అను సు త్రిత్ యున్న ఈ ఉహా 

దులు కాను. ఇవి (క్రాంతి భూ(తములనిన్ని తన వా స్తవస్వరూపము ఆద్వి 
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దోషములు బాధించుచుండును, (పతి దవునకున్నూ అజ్ఞానము రెండువిథ 

ముల భాసించును. అవియేవనిన ఒకటి అనసంభావన, రెండు విపరిత భావనయను 
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రించిన యెడల (బహ సాక్షెత్మారము కలుగనిచో, విద్వాంసుడు విసుగు విచా 



[| 0 ర UR y fy త్కారము కలుగునరకును, అనగా ఫల(పా ప్తి పర్యంతము (బహ 

రంతరము చేయుచుండవళె నను విషయమును. 2 ty Cy ర్రో 9 

శో విచారా పాాపరోక్ష్యేణ[బహా త్మానంనవే తిచేత్ | 
అ అ re) 

ఆపరోక్ష్యివసా నత్వాద్భాయోభూయోవిచారయేత్ [1 
టి 

అని పంచదశికారులై న విద్యారణ్యస్వామి తెలుపుచున్నారు. కావున విద్వాంసుడు 

తాను పరోక్షముగా (గహిఎచిన బోధను సతతముగా నిట్లు విచారానుసంధా 

నాదులను చేయుచుండవలెను. అది యెట్టుండవలెననిన :- వ్యవహారకాల 

మంద్ర నను తనకు ను అని స్పురించు నప్పుడు గూడ, తన వానవస్యరూ 

సము అద్వి య అఖండపరిపూ క్ష స్వరూపమైనదియనిన్నీ కాని తన (పారబ్ల 

వశమున యిప్పుడు యీ శరీరోపాధిబద్దుడనై పరిచ్చిన్నముగా నున్నాననియు, 

అయిననూ యిప్పుడు తన వా_స్తవస్వరూపము పరోక్షముగానై నను, నిశ్చయ 

ముగా (గహించినవాడను గనుక, నా అభ్యాసపాటవముచే అచిరకాలముననే, 

గా (పారబ్బము క్షయించి నాకు సాక్షొళ్క్ళారము రలుగునను (బ్రతి నిశ్చయము 

లతో, ఉత్సాహపరుడై , ఆత్మవిచారానుసంధానాదులను మనోనిష్టతో యాచ 

రించుట ముముకు క _ర్హవ్యము-అలట్లి యతి క ర్తవ్యతానుసంధానములను 

సం(గహముగ నిట్లు తెలిసికొని అభ్యసించుచుండవలయును. 

ఇప్పుడు నేను అజ్ఞాన స్వరూపమును తెలిసుకొన్నవాడను గనుక నా 

జ్లానాభ్యాసముచే లింగశరీరమను అంత 8కరఠణబంధమునుండి విముక్కుడనగు 

దును. నను చిత్తుయొక్కయం శమునుగాన చిదానందసము[దమునందు 

(పవేశించినవాడ. భేదములేదుగావున సర్వోపాధివినిర్ముక్తుడ నె పరమాత చె 

యగుచున్నాను. మరియు నేనుసాకి, కూటస్టుడను, (వత్యగాత్మను. 

పరిపూర్ణుడను, చిత్స ్వరూపమునేయగుదును గాని మరియొకటిగాను. ఒక్కటి 

యయిన ఘటమునకే ఘటమనియు, కలశమనియు, నామభేదకల్పనంబు 

నందు, దానితోకూడిన యాకాళమునందు ఘటాకాశమనియు, కలశాకాళ 



(బహ విదా నుసంన్లాన దర్పణం 

మనియు, వః కవహారభిద కల్పనంజులు కొలిగినటుల నొక్క_టియగ ఎక నమునకు 
a 

(పప పంచ చ భేదకల్ససంబును, అజ్ఞానకల్చిత అంతఃకరణసహితుండనగు జీవుడను 

మొదలుగాగల వ్యవహార భేద కల్పనంబును కలిగియున్నది. ఇందు ఘటము 

పగిలిపోవుటచే, ఘటాకాశము, కలళాకాశము, అను రెండునూ నివ ర్త్హించి 

మహాకాశంబొక్కటియ నుండునటుల అజ్ఞానము నశింపగనే, జీవేశ్వ 

రాదిభేదంబును, నివర్తి ంచి చిత్తు ఒక్కటియే నిలుచును, ఈ చిత్స్వ్వరూసప 

మొక్క-టియే నేను, అహం ఈ (ప్రపంచము ఇదంరూసమున భాసించు 

చుంటిమి. వాస్తవమున ఇదియంతయును ఒక్క-టియైన పరమాత స్వరూప 

మే కాని తదితరమేమియును కాదు. (శుతులును ఈ విధంబుననే ఐక్యంబును 

జప్పుచున్నవి. అగ్నిని అగ్నియం దుంచునడ, నై క్యంబునొంది య న్నం 

బగు, నామముచేతను. రూసముచేతను, [గహింపబడునే కాని, వేరుగా తెలి 

యబడనటుల నున్నూ, ఉప్పుకొఠారమునందు ఉంచబడిన తృణము మొదలగు 

వి కాలక్రమమున లవణమే యగునటులనున్నూ, సము[ద్రజలము సందుంచ 

బడిన లవణము కరిగి సము[ద్రజలరూపము నొందునటులనున్నూ, అచేత 

నంబగు ఈ జగంబు చేతనంబునందు మిథ్యారూపమునక నపడుచూ, జ్ఞానము 

చేయబడినదియయి, అది “య మెన చేతనమే యగు 

చున్నది. మరియునూ, జలమునందుంచ బడిన జలంబును, కీరమునందుం 

చబడిన, _ క్షీరంబునూ, ఘృతమునందుంచబడిన ఘృతంబును, నాళంబు 

నొందనివె అభిన్నముగ యొక్కటిగనే (గ్రహింపబడుచుండునట్లు నిత్యానం 
న రగా cu 

by న్ a ల ర్త ర్ట కారణంబును నగు చేతనంబునందు, (ప్రవేశించిన నేనునూ, 

నై క్యంబునొందువాడను. మరియునూ, నేను నితంబును, సర్వగత౦బును, 

శాంతంబును, సరిపూర్ణంబును, నిష్క_లంబును, ని|షింయంబును, శుద్దం 

బునగు (బ్రహ్మంబు నగుదును. మరియునూ, నేను పుణ్యపాపవినిరు క్ర ంబును, 

జగత్కారణంబును, అదిక యంబునూ నగు (బహ ౦బు నగుదును. అని 

ఇటు జిజ్లాసువై న విద్వాంసుండు, గురుళుళశూమషోదిసరుండై సతాాదిగుణ 
గా కః జి 
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రహితంబగు (బహ ౦బు నెపుడునూ. తానుగనే ధ్యానింసవలయును. ఇదియే 

విదాషంసునకు విద్యాభ్యాససారము. దీనిమహిమను గురించి :_ 

శో అభ్యాసా తృర్వసిద్లిఃస్వాదితి వేదానుశాసనం 
గం బధ 

తసా త్వం సర్వముత్స జ్య కుర్వభ్యా సెస్టి రంమనః ॥ 

అనగా జిజ్ఞాసువునకు సతతాభ్యాసాదులవల్ల నె సర్వసిద్ది కలుగు 

ననియూ యిదివేదశాసన మనియూ, ఇటుల అభ్యాసముచేయు వ్డ్వాం 

సునకు మనస్సు క్షయమొందినదై, మనసుక్షయమొందగ, నాత తనంతట 

తొనుగనే (ప్రకాశించుచుండును. ఆత్మ (పకాశింపగా సర్వసంసార దుఃఖం 

బులును ఆత్యంతికముగా కయ మొందుచున్నవి, యని (శ్రీ వశిష్టభగవానులు 

తెలుపుచున్నారు--కానఇదియే విద్వాంసునికి విద్యాభ్యాస (ప్రశంసా సారము. 

అఖండత్వ సిరూ పణ 

ఇట్టి స్వరూపమును గురించి అనుసంధాన (సకార నిరూసణమందు 

అఘుపు గ 'కెలుపబడియున్నది. అయినను యీ అఖండ స్వరూప వివేచనము 

జ్ఞానమున కః కతిసన్నిహిత మై స్వరూపానుసంధాన, గోచరములకు సాక్షొత్సాధ 

నముగనుండి జిజ్ఞాసువులకు యిట్టి అభఖండత్వమును బాగుగ గు ర్రించినచో, 

బోధ, కరతలామలకముగ యుండును గాన తిరిగి దీనిని విపులముగ 

వితారింతము. 

అఖండత్వమనగా ____ (తివిధ పరిచ్చెద కూన్యత్వమని 

గ్రహించవలెను. ఈ (త్రివిధము లేవనగా_దేశ, కాల, వస్తువులు. ఇవి 

ధున్ని యు నానురూప మా(త్రములే యనియును కల్చితములనియు అనగా 



(బహ విద్యానుసం న్దాన దర్పణం 

© 
ఒర 

- అన చి we 
a టాల్ (| 

అధ్యాసములనిన్నీ వీటికి అథిష్టానము ఆస్తి, భాతి, (ప్రియత్వములతో తెలియ 

రిపూర్లాఖండ స్వరూపమెన |బహ్మాయననియు లొగడ నిరూసణలచ 

ఆకౌశమందు కనబడు గంధర్వ నగరముతో (చిత వర ములు) 

ఆకాశముకు సం జంధములేనియట్లు--యీ దేశ, కాల, వస్తువులు భ్రాంతి 

కల్సితములగుటచే వీటితో నా పరమాత్మ యెట్టి సంబంధమును పొందక 

ఆయన సదా, అఖండ అద్వి -య పరిపూర్జుడై యుండున ననిన్నీ మరియు ఆ 

(బ్రహ నేను అని *“అహం[బహ్మాసి “ అను మహావాక్యము తెల్పుచున్నది 

న జిజ్రాసువునకు తన వా స్తవ స్వరూపము బ్రహ్మయే యని (గ్రహించుటకు 

అఖండ న్వరూపగ హణ మావశ్యకము. పయిన తెలిపిన మూడు విధములలో 

వ్యావహారిక పరిచ్చేద U హణములచే దృశ్యవస్తు సముదాయములు కల్పితము 

లని యెట్లు గహించుచున్నామో యే నగవహార రహిత వస్తు వులయందు 

అనగా దేశకాలములు గూడ మనః కల్పితములుగానే నెరుగవలయును. ఈ 

(తివిధముగా కలుగుచున్న మూడు కల్పిత జ్ఞానములను వాస్తన జ్ఞానముచే 

తజించగా అభండముగా శేషించు సత్పడార్హమె మనలకు వాభిన్న (బహ 

మగుచుస్నాది. అనగా తానెయగుచున్నాడు. కౌని యచట అన్నియు తీసివేసిన 

యెడల (కరిజించిన్ర మిగులునది యేమియులేకపోవుట సంభవించునుగాళ9ి 

యొకు. సతొదారముండుట యెట్లు సెంభవమని అన్యమతవాదులిచ ట ముప 

కపణ నిచ్చుచున్నారు. "వీరితో బెద్దులు (పధానులు, వీరు శ శూన, 

వాదులు. వీరి యాకేసణ మేమగ కనబడు సర్వమును త్యజించిన మిగుల 

గే 

జ్ ea ra ల్ తో ఆవే 

సది, మాకున్నూ__అదె ఏత సిద్దాంత వాదులె న మీకునూూ ఒక_టిరు 

గదా_అఆది శూన్యము---గాన మీ సిద్దాంతమునకున్నూ, మా సిద్ధాంః ము 

కున్నూ బేధములెదని యా పించుచుందురు. మరియు మాధ్యరామానుజుని 



మనలను “(ప్రచ్చన్న బౌదులు అని పరిహసించుదురు. కాని వాస్తవము 

విచారించినచో వారి సిద్దాంతము నిలబడుటకే వీలులేదు_ఎట్ల నగా శూన్యము 

అనగా లేనిది అనియే కదా. ఇట్లు కలుగుటకు మొదట యొకటి యుండిన 

గదా లేకపోవుట యను శూన్యవాదముస కవకాశము యుండును.._-గనుక 

వారె నను మొటటమొదట యొక సడార స తిను ఒప్పి--ాకరువాత లేదన 
యా ట్ య 

వచ్చునుగాని అట్టుగాక ఏమిలేదు అనుటకు అనగా శూన్య వాదమున క్రై నను 

సంభవము కలదు. ఇదిగాకను బౌదమతళ వాదులు మన అదె్వ్యెత సిద్దాంత 
థు యు వా 

మును బట్టి త్యజించబడునడంతయు కల్పిత పదార్ధమేగాని వాస్తవ పదార్థము 

కాదని వారు తెలుసుకొనలేక మంద(పజ్జుచె యిట్లి యాక్షేసణలిచ్చి శంకించు 
చ ౦ లు 

చున్నారేగాని వారి సిద్దాంత సామర్గముచేత నెంమా(త్రము కాదు. ఇట్టి 
థి ® ల 

కూన్యవాదులుకూడ మొదట యదో యొకటి యున్నదని ఒప్పుకొని యీ 

సర్వము అట్టివారి శూన్యములోనుంచే 

యీకూన్యమని వ వారనునదియే జ జగదధిపానముగా సనుకొనుచున్వ్నా రు_ఇట్లిది 
© శి 

అజ్ఞానముగాక మరేమున్నది. గ న యిట్టి బౌద్దమత సిద్దాంతమును అజ్ఞా 

నవాదమని చెప్పక తప్పదు---ఇట్టి వారికి గూడ యేదోయొక పేరున దృశ్యా 

ధిష్టానమును యొప్పుకొనక తప్పకుండుట చేతనే *యచ్చూన్య వాదినాం 

శూన్యం” శూన్యవాదులు దేనిని శూన్యమని చెప్పుచున్నారో అదియే 

(బ్రహ యని యోగ వాసిష్టమందు తెలుపుచున్నారు. ఇదిగాక వ్యవహా 

దృషితో పరిగణించిననూ మన అదె (త సిదాంతమునకున్నూ బౌద్గమ 
లిపై యో ఢా 

సిద్ద్ధాంతముసకుల్నూ--జీవించియున్న గజమునకున్నూ, మృత గజమున 

కున్నూ యున్నంత భేదమున్నదని చెప్పక తప్పదు. మరియుక్నూ కార్య 

సిద్దికి ధనము సం[గహించి నిర్వహింపదలచువానికి ధన రహితుడు అనగా 

ధనము బేకచే సిద్దిని బడయగలనను వానికిని యుండునంత తారతమ్యదు 

గలదు. 

ఈ కాలము ననుసరించి కొంతమంది బుద్ధిమంతులు యిట్టి బద్ద 

సిద్ధాంతము ములను నారి సరమతరణోపాయముగ దలచి వ్యవహారబుద్ది “హౌలభ్య 



(బహ. విద్యానుసంన్టాన దర ఏణం 

తలతో (గహించుచున్నారు. గాన అటివారు (ప్రమాద యుకు లుగా కుండు 
చి + PTET 0) 

బికుగాను యా రెండు సిదాంతముల వా సవికత యిచట సవి సరముగా 
డా వాయితో అవమాన 

గనుక జిజ్ఞాసువు అదె నత సిద్ధాంత మును బాగుగ (గహించి, జాన 

ముస కతి సన్ని హితమగు యా అఖరడత్వమును త్రివిధ పరిచ్చేద రహిత 

ముగా సత్యజ్ఞానానంద లక్షణములతో, అద్వి -య--అఖండ పరిపూర్ణాకా రమే 

తగ వా స్తవ స్వరూపమని (గహించి సర్వదా తన సత్య స్వరూపమును అఖండ 

స సత్పదార్హముగా (గహించి అనుసంధానము గావించుచుండవలయును. అహం, 

నేను అను తనయొక్క అఖండానుభవమును వతివారును స్మృతిరూపమున నేను 
అని [తకాలములయందును, అవస్థాత్రయమందునూ, ఉన్నది. ఉన్నాను అను 

) మా్యతముతో సర్వ వస్తువులయందును తనను, సదా గుర్తించుచూ 

ఆనుభవించుచునేయున్నారు. ఇది గుర్తించి సదా తాను, సంవిత్సరూపమైన 

తన జా గవ స్వరూపముతో, సర్వ దేశములయం దుసర్వకాలములయం దు. 

సర్వ్యవస్తు వులయందు సర్వావసలయందుగూడ నేను నా సత్యస్వరూపముకొ 

యగును, ఇట్టి తన అనుభవమునంత యూ సవి_స్తరము 

యుం టిమి"దానినంతయూ జ పి నుంచుకుని తన వా స్తన 
కః = 

ంచి 

స్వరూపము (తీవిధ పరిచ సద కూన్య మెనదియని తెలుసుకుని, తన అఖండ 

3 

విడా౭ంసునిచ సమాధి స్టితియందునూగూడ యీ సుఖానుభవము పొందబడు 

చున్నది. ఇట్ ఆభ ండానుభవము, సుఖ స్వరూపము గనుకనే (పతినారును ర్నా 
రు 

సుషుప్పిని కె రుచూ అనుభవించుచున్నారు.అయినను, యిట్టి స్వరూప సు 

మును సుఘ_ప్రియందు అజ్ఞానావృతులైై కర ఫలమునుబట్టి 'కాక్కాలికముగ 

సుఖమ ననుభవించుచున్నారు. గాని యిది నిత్యము గావించుటకు జ్ఞానమావ 

శ్యాకము. ఇటి జ్ఞానముతో అఖండ సుభానుభవమును పొందుపే సమాధియన 
Ww 
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బడును. ఈ సమాధ్వభ్యాస పరిపాక పొటవముచేతనే విద్వాంసుడు తన నిత్య 

నిరతిశయానంద సుఖమును పొందును. ఇట్లు సుషుప్తి, సమాధి సితులందు 

కలుగు అఖండ స్వరూప సుఖమునే “యత నాన్యతృశ్యతి, నాన్యచ్చుణోతి, 

నాన్యద్విజానాతి సభూమాయో వై భూమాతత్పుఖం” అని (కుతి తెలుపు 

చున్నది. 

ఆతృ విచావము 

ముముక్షువె న జిజ్ఞాసువునకు యీ, చేసిన విచారమువ ల్ల అత (తాను) 

నితు డనిస్నీ, యీ శరీర్బత్రయము లాగంతుకములని నిశ్చయమగుచున్నది 

గదా. శుద్ద వుడు సత్యస్వరూపుడై న తనయందు అనాది ఆవిద్యాకామకర 
లను, కల్పితకారణాంతరములచే యీ శరీర్మతయములు ఆగంతకులుగా తన 

యింటియందు (ప్రవేశించిరి. ఇట్లు వీరు ప్రవేశించి బహుకాలము (అనాది) 
అగుటచే, శుద్ద వుడనయిననన్ను, నా సహజమైన సచ్చిదానందలక్షణము లను 

మరపించి వారి స్వభావమైన పరిచ్చిన్న జడదుఃఖములను నాయందు (ప్రవేశ 

సెట్టి నా యింటిలోనేయుండుచు చివరకు యీ యిల్లుగూడ వారిదనే (భాంతిని 

వాస్తవ యజమానినై న నాకు కలుగజేసి నా అండనచేరి నా స్వపకాశలాభ 

ములతోనే వారు సమస్తానుభవములు చేయుచు సత్యజ్ఞానానంత స్వరూపుడనై న 
నన్ను సంసారిగా కల్పనజెేసి దుఃఖముల పాలు గావించుచున్నారు. అనాది 

కాలమునుండి వీరు నా యింటియందే యుండివారే యజమానులు లాగున 

వ్యవహరించుచున్నందున (భ్రాంతియుతుడనై వారే యజమానులేమోయని 
తలచి వారితో ప్రధానుడై న అంతఃకరణము నను వర్షించి “సూక్ష దేహము) 

వాడు చేయు దుస్పంకల్పములు, క_ర్భృత్వభో _కృృత్వములు మొదలయిన 
కియలను నావియని తలచి యీ సంసారనుహా ర్థవమందు మునింగినవాడన 
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యితిని. కాన నా పుణ్యఫలముచె గుర్వీ శ్వరాను గహము కలవాడనై యిప్ప 

టికి నేనెవడనో యీ శరీర్మత్రయచోరులు నా యింటి యం దేట్లు ప్రవేశించిన 
వారలో తెలుసుకొన్న వాడనియితిని. కాని వీరిని వెడలగొట్టుట కష్టసా ధ్యము, 
అయినను వీరిని నా హృత్సద మందున్న వివేకమను సాధనముచే నిర్వూలిం 
చుదునుగాక. అహొడుగాని నా స్వరూపస్టితిని పొంది శాంతిసుఖములను 

లీ 

అంతఃకరణము, సూక్ష శరీరి అహంకారము, మనస్సు, యివి 

యని యు సందర్శమునుబటి పర్యాయ యపదములుగ (గహించవచ్చును. ఈ 

శరీరతయములో |పధానుడు అంతఃకరణవమను మనోరూపుడే. వీనిని 
తారా యిప్పుడు తెలుసుకొంటిమి అను యీ మొదలు గాగల ఆత విచారము జనకుల 

వారు యిట్లు యోగవాశీషమందు చేయుచున్నారు. 
౧౧ ౮ 

€5 
కో పబుదోఒసి పబుద్దోఒసి దృష్టకోరోనుయాత్మనః | 

దశ జ ౩ మహ హన నం మః నసాఒస్కి 4 విరంహతః ॥ 

ఇప్పటికి తెలుసుకొంటిని, ఆత నపహరించిన చోరుండుగానం బడియొ. t 

ఈ మనస్సు చిరకాలమునుండి నన్నుహింసించుచున్నది. కాని నిపుడు దీని 

నా మనస్సు అను ముత్యము యింతకాలమువరకు విద్దము కాలెదు. 
ఇప్పుడు విద్లముకాబడినది. విద్దము అనగా, శిక్షింసబడి సంస్కరణ ముగా 
రా నింసబడినవి, గుణమనగా శమదమాది గుణసంయుతం ఇ ముత? రపు 
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యోచించెను. వీడు, నేను నాది, యను ఆ మానములు, స రొ సత్ చుచున్న 

విడచి" పెట్టి....అతిబలవంతమైన C యాగా ఆసంత్క్య పత - 'మేనస్సునుగూ డ విడచి 

టి పళ శాంతినొందుచూ వచేకమునా (శయించిదను. ఈద? శమందు నిత్యమె 

్రహ్యామగు వస్తువేదిని, నాకు కనపడుటలేదు యత్నముచేసి దేనిని సాధిం 
తును పరిపూర్ణ మె సిరంబగుచిత్తే, నాస్వరూపముగాన నాకు కల్పింపదగిన 

॥ దందా థి న్ 

దెమున్నది. స ర్వమునేనై యున్నందున నాకు కావలసినదేమియుండును. 

క్షా 1 నా వాంఛామ్యసం 3 సాప్ప 0 సంవా పం నత్యజామ్యహం౦ । 

స్వచ్చ ఆతని తిగ్టామి యన మాస్తుత దస్తుమె ॥ 

a) 

నేను ప్రాపించని దానిని కోరను. (ప్రాహ్హమెనదానిని విడువను. 

నిర లంబగు నా యాత యందు స్థితిగలవాడనయి యుందును, (పార 

బ్లానునార న కు యేదికలుగవలయునో అదియే కలుగుగాక ఆని ని ణా 

యించుకొస వాడి యిటు చింతింపదొడగను. 
అకా 

ను గా 

కో॥  అనుధావతియోభోగాం స ఇకా పశ మరసాయనం | 
(ae) నాణాల అ జని 

సంత్యక మందారవనః (ప్రయాతి విషజొంగలమ్ 11. 

లో 1  యదియాసి మహీరం (ధం (బహ. తోకమథాపి వా | 

తన్న నిర్వ్యృతి మాప్పోషి వినోపశమనామృతమ్ |] 

ల్లో || ఇమావిచి(తాః కలగా భావాధభావమయాతి కాః | 

దుఃభాయెవ భయో(గాయ ససుభాయ క డా? చన I! 

రో శద్దాదిగా రేతా ః కింమూర్గహతవ తీ | 
౧ | రం 

యసా తించిదవాష్నో షి 'యస్మిః హసినిర్వ్వృతిం, 

తసి ౦శ్చి _త్తశమే మూర్జనా. -ధావసి కింపదమ్ ॥ 
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an] 

ట్లో కురంగాళిపతంగేభ మీనాస్త్వేకై కళోహాతాః | 
సరె రె ్వరేశతై రనరైెసేర్యా 3 స్యాజ్ఞ కుతస్సుఖమ్ ॥ 

డై ధాలి 
Qe 

లో 

అనగా కాక్సరాద్ద ఎమనిన ఎవరు శాంతియను రసాయనంబును 

విడిచి భోగంబుల (పెరితుడై వ చుండునో వాడు పారిజాతవనంబు 

విడచి విషవృక్షభూయిష్టంబగు సరణ్యంబును గూర్చి పోవుచున్నాడు. 

ఓ మనస్సా.._నీవు పాఠాళంబునకేగిననూ, లేక(బహ లోకంబునకేగిననూ 

ఉపశాంతియను నమృతంబునొందక సుఖమొందనేరవ. విషయంబులు సద 

సద్వస్తువులగుటవలన నీ భావాభావరూపంబులును, నానావిధంబులునగు కల్పన 

లును, అధిక దుఃఖంబునే కలిగించునుగాని యెప్పుడును సుఖంబునీయజాలవు 

ఓ మూర్దచిత్తమా, శబ్దాదివిషయంబులందు వృత్తులతోనేమిలాభము. ఏశమం 

సదంబునొందుదువో, ఏ శమంబుకలుగగా ఆత్వానందమునను 

భవింతువో, అట్టి శనుంబునందేల నిలుకడ నొందవో చెప్పుము. 

ఒక శబవిషయంబుచేత మృగంబును, గంథ విషయంబుచేత తుమె 
(లు 

దయు, రూపవిషయంబువత మిడుతయి, ఏరు న యంబు న ఎనుగుయు, 

రసవిషయంబుణత చెపయు, నిటు ఒకొక షయంబుచితచణ యవి 

ఓవ మూఢ చిత్తమా, యీ విషయంబులన్నిటితో గూడిన సీకు సుఖం 

బెట్టు కలుగునో చెప్పుము. అనిన్నీ_మరియు యీ వాసనా జాలము నాకంత 
వ! 

టను జంధమునే కలిగించుచున్నది. కావున దీనిని విడిచి శాంతి నొందితినేని, 
నారనంతంబగు జయము కలుగగలదు. ఆత కంజఆె చిత్తమనునది వేరుగ 

లేదు. విచారణచేయు పురుషునకు చి త్రమే లేదుకదా. అనగా యీ చి త్తమ 

నునది అవిచారణవలన నేర్పడినది కావున విచారించిన యిది చి త్తం అని 

(ప్రకాశంపదగినదేదియును లేదు. బిల్వ ఫలమునందు ఏనుగులు వుండుట 

సంభవింపనియటు, సూత్యుమగు నా మనసునందు దెళకాలాద్యపరిచ్చిన్నంబగు 
ళా 

నాక యుండుటె చెట్టు సంభవము. 



న పాదాంగుష్రాచ్ళిరో యానత్క_ణశః (పవిచారితం 1 

లట్టిఒసావహం నా నామ కః సొ కదహామితి సిత 8 11 రగ 

వ నాదాంగుష్టము మొదలుకొని శిరము వరకును (పతియణువును విచారిం 

చినను అహం, చేను అను పదార్థము ల 9పదయె?. 3 

రించుచున్న పదార్థ మెయ్యది. చేను వౌ _సవమున జ్ఞాన స్మరూపుడను, స్వయం 

(పకాశమానుడను. అయినను ఓ మనసా, నీవు దుఃఖ మూలముననే కలిగి 

తివి గాన గను ఆతా నాత వివేకంబున కలిగిన జ్ఞానముచే నిన్ను వధించు 

చున్నాను. ఈ జగంబునందంతటను ప్రకాశించువాడను నేను అనునదిగాని, 

యీ దృశ్యంబున కనబడు నేను కాను. ఈ దృష్టియే వాస్తవమైనది. నేను 

పరిచ్చిన్నుడనను దృష్టి (భ్రాంతి కల్చిత మె అవా స్తవమైనది. అని చింతించుచు 

తన యిం(ద్రియములతోనిట్లు సంబోధింపదొడగెను--మీరు వాంఛలేని వారై నను 

మీమీ విషయంబులను రూపాదులను (గ్రహింపగలరు. మీరిట్లు యిచాపూది 

తులై (ప్రవర్తించుటకు వాసనయే కారణము. కావున లోనున్న వాసనా సంక 

లృములను విడిచి మీ పనులజేయుచుండుడు. ఇటుల జేయుచుంటిరేని యే 

పిధమగు దుఃఖమును పొందనేరరు. మీరు (యిం్యదియములు) ౩ పట్టుపురు వులు 

తమవల్ల కలిగిన దారమును చుట్టుకొని నశించినట్టు మీరు ఆశచత వ్య ర్రముగా 

నశం చిపోవుచున్నారు అని యింకనూ తన చి త్తముతో. 

రోగ హేచిత సర్వేం(దియ కోశ తసా | 
aa) జనాలే 

త్సర్వం(దియైరై క-ముపేత్య నూనం 

ఆల్ రోక్యచాత్తాన మస త్స రూపం | 

నిర్వాణ మేకామల బోధమాస౭ ॥ 
=] 

సక్వేం(డ్రియములకు నివాసంబవగు నో చిత్తమా (మనసా సీన్లు సర్వేంది 

యములతో నేకత్యమును పొంది, నీ కల్పిత స్వరూపమును లేనిదానినిగా 
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రో నెరింగి అనగా అవా సవమని గవాందా వలంబును, నిర్మలంబునగు జ్ఞా జాన 
PL) 

SS స్వరూపంబ గు మోక్షము గలుగుటకుగాను నిరాఇ[వారము, నిరిచ్చక లదాన వై 

యుండుము అని బోధించి గంకల్చ్పములను వృకములును, ఆశలను గె 

lay 

1 వదం తదను యాతోజఒసి కేవలోఒస్మి జయామ్యహం | 

నిర్వాణో౭సి నిరంకో౭.సి నిరీహో శిరసి నిరీప్పితః 11 

కతాస్మతయంబులడంగుట టచే ము కరూప్పండ చె తిని. పరిపూర్తుడ నగుటవలన 
— రా 3 

నిరంశుడనె తిని అనగా అపరిచ్చిన్నుడనై తిని. సమ_స్తకోరికలను పొందిన 
కా వూ — 

వాశను గావున నిష్కాముండను, అందువలన నిస్పంకల్పుండను నగు 

చున్నాను. అని తలచెను. అటుల చిత్సామ్యంబుననుసంధించుట వలన 

లోనను తమంబగు నగానండానుభవంబుగొంది, ఆయానందానుభవంబున తన 

చీ తము లయించినదియు, పరిపూర్ణ ౦బును, అపరిచ్చిన్నంబును, నిర లంబ 

w శా శో చా గ వాద్రా ఆ 

నాత చై తన్వఃంబు నొంది ఎకాకారంబగు శాంతినిబడసి యుత్కృషంబగు 
ర న్ యి 

చి తవిశాంతి నొందెను. గాన ముముకవ యీ విధంబునంతరయు బాగుగ 

(గ్రహించి తన చి తంబును సంసు_రించుకొని, చి _త్తవ్ఫత్సి తి నిరోధుండె తన 
Panto | uu a 

సత్యుస్వడూపమెన సత్య జ్షానాంత అకిణము లను (గహటాంచి తనయొక్క నిత్య, 
జ వ 

ప్రశ్వారహిళ, స్వ(ప్రకాా?, అసంగ, సర్వాథిష్థాన, అఖండ, పరి 

పూర్ణచె తన్య స్వరూపమును నిరంతరము అనుసంధానము చెయుచుండ 

వలయును, ఇదియి మోకనాధనొవాయము అని (గహించ వలయును 



మన యనుభవములో సర్వదా యెచటనై నను శక్తి, శ క్రిమత్తుల 
కబేధమే కనబడుచున్నదిగాని-యీ రెండును బేధముగా అనగా (ప్రత్యేక పత్యేక 
ముగా కనబడుటలేదు. ఎందువలననిన యెడల యెచటనై నను యీశళక్రి 

మనలకు ఉపాధిసంయుక మైనప్పుడే గోచరించుచు కార్యకారియగుచున్నది 
కాని అన్యధాగా అగుటలేదు. ఉవాధిసంయుక్కముగాని శ క్రినిచూచుట 

కెవరికిని సాధ్యముకాదు. అట్ట శ కి కార్యకారియును అగుటలేదు. అయిననూ 

శక్తి యున్నదనిమా(త్రము కాస్త్రముచేతను మనలో కానుభవమును బట్టి 
కూడ యొప్పుకొనక తప్పదు. ఎలనన యీకాలమున మనయందరి యను 

భవములోనున్న విద్యుచ్చ క్రి (Power of Electricity) యే మనలకు 

యుదాహరణముగానున్నది. (ప్రపంచమున యిట్టి విద్యుచ్భక్తై యొకటి 

యున్నదని తెలుసుకొనియేగదా దానిని వుత్సతి చేసి దానిలక్షణములను వుపా 
ధులులేక సాధనములుద్వారానే (Through instruments) తెలుసుకొని 

అట్టిశ కిని వివిధయుపాధులద్వారానే యుపయోగించి లాభము పొందుచున్నా 

ముగాని, యీాశక్తి. యింతగొప్పడై నను వుత్పత్తి (107610గ)చేసి దాని 
లాభమును వివిధ, విచి ల భిన్నోపాధులద్వారానే పొందుచున్నాముగాని 

అన్యధాగా వీని లాభమును నిరుపాధికముగా, మానవునిచే పొందబడుటలేదు. 
ఇట్టి లాభమును కలిగించుచున్న వపాధులు లేక సాధనములు 

(instruments) సూల, సూక్ష , సూక్ష తరములుగానుండును. ఎట్టున్నను 
యివియన్నియు ఉపాభులేగాని, ఉపాధియందుండు శక్తి మా(తము కౌజాలవు. 

ఈ  యుపాధులు యెట్లివియైనను అవికాల[ క్రమమున చికస్తానాశములు 

(deterioration and destruction) పొందుచూ అట్ల యుపాభులయందు 

శక్రికనబడదు. ఉపాధులు పనిచేసినప్పుడు యుపాధులయందు శక్రియున్న 

21 
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దనియు, పనిచేయనియెడల ఉపాధులయందు శ క్రిలేదనియు ఉపాధి స్థితులను 
బట్టి ఉపాధులయందు చెప్పుచున్నాముగాని అట్టిశ క్రి లేదని చెప్పుటకు సాధ్యము 

కాదు. కనుక యిట్టైశ క్షి మ మనలకుపయోగించినప్పుడును లేనప్పుడును గూడ 

శ కియొకటియున్నదని యొప్పుకొనుచున్నాము. కాని కనబడనపుడు శక్తి 

ఉపాధియందులేదని తెలుసుకొనుచున్నాము గాని యెచటను లేదనిచేప్సు 

టకు వీలులేదు. ఇస్తే ఒక్కటిమైన ఆ పరమాత యందు సర్వశక్తులు 
యున్నను కార్యకారికాకుండ దారువయందు దహనశ క్రియున్నట్టుయున్నది. 

దారుపయందు దహనశక్తియున్నను అట్టిది దహనముకాని కాలములో 

దారువ యనియేచెప్పుదుముగాని అగ్నియని చెప్పుటకు వీలులేదుగదా. 

దారువయందు దహనశ క్రి యున్నను అగ్నియను యుపాధియొక్క- సంస్క-ర 

ణమువల్ల గాని దారువ అగ్నియగుటలేదు. అప యీ పరమాత నుగూడ 

గుణవిశిష్టుడుగా తోచుచున్న కాలములో మ్యాత్రమే యీయనను శ క్రిమంతు 
డనవలెను. ఈయన గుణవిశిష్తుడుగా కనబడతయున్న నిర్గుణస్టితియందు 

ఆయనను శ క్రైమంతుడనిగాని శ క్రితోకూడుకున్న వాడనిగాని శాస్త్రము 

మనలకు చెప్పుటలేదు. అట్టి నిర్షణ పరిపూర్ణ స్థితియందు అనగా కేవల 

పరమార్థస్థితియందు ఆయన (యీ(బ్రహ * జగదుత్పత్తి, స్టితిలయ, వివర్తో 
పాదానకారణ ణమైన అఖండ పరిపూర్ణ చై తన్య స్వరూపమై (బహ గానే తెలియ 
బడునుగాని, అన్యవిశిష్టఅవాప్త్రవ స్వరూపములతో తెలియబడడు. గనుక అగ్ని 
సంస్కారములేని దా రువును దారువుయందు దాహకత్వశ క్రియున్నను అగ్ని 

యనక వలము దారువు అనియే యెట్లు _గహించుచున్నామో అన్తే యీ 
(బహ పడార్లమును సర్వశక్తు డై నప్పటికిని ఆయన నిరూపాధికుడగుటచె 

అనగా యెట్టివుపాధి సంన్కావములు, విశిష్టత _ నివాడు అగుటచే ఆయనను 

వల (బహ్మగానే ఆయన సచ్చిదానంద లక్షణములు, సత్యజ్ఞానానంత లక్ష 

ణములతో [గహించవలెనుగాని అన్యధాగా (గహించకూడదని శాస్త్రము 

వల్ల తెలుయుచుస్నది. ఈ శకి యనునడి ఉపాధి, విశిష్ట సంస్కారముల 

చేగాని కలుగదు. ఇట్టయువాధి విశిష్ట సంస్కా-రములెట్టివిని యుండక 
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ళ్ > (గయా సగ < 4 aN న కాళ ఆయన అనగాయీ [బహ సర్వదా నిర్గుణ, అఖండ, పరిపూర్ణ చైతన్య స్వరూ 

పుడై యుండును. వుడు యిట్టిపరిపూర్ణ అద్వి య అఖండ స్వరూపమే తాను అని 

తెలిసికొని అనుభవమునొందు ప మోక్షమనబడుచున్నది--జిజ్ఞాసువిట్టి స్టిత్య 

నుభవమునొందుటకు స్వశరీర సర్వద్భుశ్య మిధ్యాత్వ నిశ్చయజ్ఞానముతో, 

స్వస్వరూపసతతాను సంధానాదులను ఫలావగతి పర్యంతము అభ్యసించుట 

యావ శ్యకము. 

ఆ 

వికారములు గలిగిన దేహొపాధులు కాడు. కొన యూ జనన మరణములు 

వాస్తృవమున జవునికి సంబంధించినవి కావు. అయినను సర్వజీవులకు తప్పుని 

సరిగా యీ చేహానుభవములు కలుగుచుండగా వీటిని నిరసింపజేసి, జీవునకు 

తాను కాదనుకొనుట సంభవమా ? అని శంకించుఏ కవకాశమునది. కాని 

ఈలోకానుభవమును బాగుగా వివేచనవేసినయెడల మన అనుభవరూప జ్ఞాన 
ములు సరియైనవి గావని దృఢసడగలదు, సిద్దాంత దార్హ్య్యముకుగాను ఇందు 

మన అనుభవము సరియైనదా, కాదా యని బాగుగా విచారించవలసియున్నది. 
అది యెట్ల నిన-జనన మరణములు అనగా జీవుడు తస (ప్రారబ్దఫలాసుభవ 

నిమిత్తము ఒక ఉపాధిని (గహించుట-_మరియొక ఉపాధిని వదులుట, వీటి 

వల్ల కలుగుచున్నవి. "వుడు ఈ స్తూలోపాధిని వదలుట చమురణము_తిరి గి 

మరియొక స్టూలోపాధిని (గ్రహించుట దాము. ఈ జనన మరణములు 
త్న 

అనానను 
~ జరుగుటకు అనేక న్నోపాధులు పరిచ్చిన్న పరిమితాకారములుండినగాని 

వీలుకాదు. ఇట్టి పరిచ్చిన్న వివిధోపాధులన్నియు కర ఫలానుభవ నిమిత్తము 
లో 0౪ 
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ఈ మహాకాశమందువచ్చుచు, పోవుచు తిరుగుచుండును. ఇట్లు యుపాధులు 

తిరుగుచుండుట అనగా జీవునియొక్క_ గమనాగమనములు అనగా ఉపాధి 

గ్రహణ త్యాగములు ఒక పెద్ద అవకాశ (ప్రదేశమున్నప్పుడే సాధ్యము. 

లేనిచో సాధ్యము కాదు. ఇట్లు గమనాగమనములు చేయు (ప్రదేశమే మహో 

కాశము. ఇదికూడా నశించునదియే. అయినను మనము ఈ జనన మరణ 

(సవాహములను చూచుచు బి పొందుచు దుఃఖపరంపరల ననుభవించుచున్నాము. 

(పతి వుడు (పత్యక్షముగ ఈ సంసార దుఃఖమును పొందుచున్నాడు కాని 

ఇది వాస్తవమా, అవాస్తవమా యని ఆలోచించుట లేదు. ఇందు (ప్రతిజీవుడు 

సదా దుఃఖరాహిత్యమును సుఖ(ప్రా ప్రిని కోరుచున్నాడు గనుక ఇట్లు మన 

కగపడు జనన మరణ సంసార దుఃఖము వాస్తవమా అవా _స్తవమా యని 

విచారించవలెను. ఈ సంసార దుఃఖము అనగా జనన మరణ (పవాహము 

వాస్తవమైన యడల దీనినుండి ము క్తి కిమార్గములేదనిస్నీ, అవా స్తవమైన 

యడల ఇట్టిసంసార దుఃఖమును త్యజించుట మూలముగ ఈ దుఃఖమును పోగొ 

ట్లుకొని వా స్తవసద్వ సువును పొందవచ్చును.వా స్తవమనగా ఎప్పటికిన్నీ నాశం 

లేనిది.నిత్యసుఖమునుపొం దవచ్చును. దానికిగాను ఈ విచారణమావశ్యకము 

ఇట్లి విచారావళ్యకతను “తస్మాచ్చాస్త్రం్య ప్రమాణం తే కార్యాకార్యవ్యవస్టితౌ 

గ్ 
అ న ని గీతావచనము తెలుపుచున్నది. శాస్రమనగా (శుతి. ఈ (శుతివాక్యమే 

శరణ్యము. దీనికి సహకారిగా మన యుక్క్యనుభవములను -సుకొని నిశ్చ 

యించవలసియున్న ది. ఇట్టి (శుతివాక్యములన్నియు ఉన్న సత్యపదార్థిము 

(బహ ఒక్కటియు. తదితరమేమియు లేదు అనిచెప్పుచున్నవి. లోగడ 

మనము విచారించిన వాక్యములను బట్టిన్న్ నిశ్చయమగుచున్నది. కాని 

మనయనుభవము విపరీతముగానున్నది. అనగా _ద్వెతముతప్ప గోచరించుట 

లేదు. దీనినే (వతి “క్రాంతిమాత్రమిదంసర్వం” అని చెప్పుచున్నది. 

గనుక దీనికికారణము (భాంతియేనని తెలుసుకొనవలయును. _ దీనినే... 

(పమాదంవై మృత్యు మహంబఏీమి” అని చెప్పుచున్నారు. దినిని గురించి 
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లోగడ విమరి-ంచియుంటిమి. వాక్యబోధనుబట్టి పదార్థములనేకములు లేక 

పోయినను ఉన్నట్లు మనయనుభవము కలుగుచున్నది. గాని మన అనుభవ 

ములన్నియు వాస్తవములే కావలెనను నియమములేదు. ఇందులకు మనకు 

నిదయందుకలుగుచున్న స్వప్నాదులు, జా(గతలో అనుభవించుచున్న శబ్ద 

చలనచిత్ర (పదర్శనములే దృష్టాంతములు. దీనిని గురించి లోగడ విస్తర 

ముగా విమర్శింసబడినది గనుక తిరిగి ఇచట నిరూపణచేయుటలేదు. 

రెండవ విషయమేమన, లోకవ్యవహరమున మనయనుభవములో 
కూడా ఈ గమనాగమనమను కార్యములు పరిచ్చిన్నమైన భిన్నభిన్నవ స్తువు 

లకె సంభవముగాని, అపరిచ్చిన్నమై పూర్ణ మైన ఎ వస్తువునకుకాదు. ఈ 

కనబడు ద్వత( ప్రపంచము కనబడుచున్నను అది వాస్తవమైనదికాదని (శుతి 

వాక్యములవలన నిశ్చయమగుచున్నది. శుతి “మాయామా(త్రమిదండె త 
హా రా 

మచదైె పతం పరమార్దతః అని తెలుపుచున్నది గాన ఈ కనబడుచున్న 

ద్య్వైత[ప్రపంచము వాస వమెనది కాదని నిశ్చయమగుచున్నది. ఇటు 
0 హూ గ ae) 

నిశ్చయమైన పిదప ఉన్న సత్య నస్తువు (బహ యొకటియే అని తెలిసిన 

దానిని అనుభవములోనికి తెచ్చుకొనుటకు మనకు ఈ దేహాదులు అడ్డువచ్చు 
చున్నవి, ఇవియన్నియు భాంతి జన్యములు. (భ్రాంతి మా తమిదం విద్వన్ 

విశ్వం (బహ్మణికల్పితమ్ అని శంకరులవారు, చెప్పుచున్నారు. ఈ పపంచ 

దృశ్య పదారములన్ని యు జాసముచే బాధనొంది మిథకయగుచున్న వి. ఇటి థి దః ! టె 
మిధ్యాత్వమును “ఇదంి, మమేదం, అను రెండిటిలోను (శుతియు క్త్యను 

భవములతో (గహించి నిశృయించినను స్వశరీరానుభవము మిక్కిలి (ప్రబల 

ముగానున్నది. ఐనను (శుతియు క్ర నుభవ (పామాణ్యములతో భాగత్యాగ 

లక్షణవల్ల ను స్టూల సూక్ష్మ శరీరముల మిథ్యాత్వమును [గహించినను శరీర 

మిథ్యాత్వభావనాదార్థ మును సంపాదించుటకు తన భోగానుభవములడ్డువచ్చు 
చున్నవి. ఇందుచేతనే పతి వాడును తన మరణానంతరమందు గూడ తాను 
గాని తన దానినిగాని మిగుల్బుకొని సుఖాభాసమును (గహింఛి ఎర్పాట్టు 
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చేయు చున్నా డుగాని, సన దురిణానంతరమందు లయ ఎట్టు మిగులు త్ 

చున్నాడు ? దాని యేర్చా ఎట్లు యే టగా నుండవలెనని తన నిత్యసుఖ: స్వరూప 

మును యోచించుబలేదు. అందుకుగాను ఈ (కిందివి వెచనవల్ల ఇట్లు 

తెలుసుకొనవలయును. ఇందులో ప్రైనఉదహరించినట్లు తన మరణము, 
స్వమరణము నిశ్చయించుకొని గదా తన ఆస్తి 

అపై యీ నిశ్చయముతోనే ఇపుడు తను ఈ స్తూల లదేహధారియైయన్నను, 
నిశ్చయమైన తన మరణానంతర స్వశరీరదహనాంతరమున ఏమి మిగులు 
చున్నది ? అందులో తన వా_స్తవస్వరూపమేది ? అది యెట్లు పొందుట = 
అనునది విమర్శించుకొనుట ఆవశ్యకము. ఇట్టి విమర్శ నిశ్చయములు స 

విగాయుండియున్నపుడె సాధ్యముగాని మరణానంతరముగాదు. ఇట్టి విమ 

రృవల్లై తన మరణ భయముతగ్గును. స గమ్యస్థానము తనకు నిశ్చయ 

ముగా గోచరించి తల్లాభ ప్రయత్న ములకు చాల అనుకూలించును. గాన 

విమర్శ అమంగళ మనిన్నీ, దానిని తలచుకొనుటకు భయమునుపొంది 

విమర్శచెయరు. ఇట్లు తనశరీర దహనానంతరము మిగులునది దేహ్మతయ 
మునందును ఒక్కటియైన స్థూలశరీరము మ్యాతముపోగా అంతఃకరణ. విశిష్ట 

క్ష్ మ్మాత్రమే. ఇందులో ఇంతకాలమునుంచి అవిద్యాకామకర లచే 

భొకృగా కల్పితుడై పరిచ్చిన్నుడై అనృత జడదుఃఖములతో_వాస వస్వ 
న సా .తోచేరి అభాసుడుగా తనను భాధించుచున్నది ఈ యంతః 

కరణము. ఈ విచారముడయువారు ముముక జిజ్లాసువు గనుక తన (వతి 

యు క్ర్యనుభవములనుబట్టి తాను అనృత జడదుఃఖపదార్హముకానని తెలుసుకొని 
యున్నవాడు గనుక ఇప్పుడిట్టి ఈ యంతఃకరణమునకున్నూ, తనకున్నూ 
ఎట్టిసంబంధము లేదని (గహించవలయును. ఇంతకాలము థాంతిచే దుఃఖి 

తుడనై తిననిన్నీ (గ్రహించవలయును. ఈ యంతఃకరణము ఏకచేశియె 
కల్పితమై అనృత జడదుఃఖములు కలిగినదేగాన, తనకు వాస్తవముగా దీని 
పరిణామములతో ఎట్టిసం బంధములెేదనిన్నీ, ఇది తనుగాననిన్నీ, తన కెట్టి 
సంబంధము దీనితోలేదనిన్నీ తెలుసుకొని తన సత స్వరూపము, దృశ. 
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రహిత, సర్వాధిష్థాన, స్వ(పకాశ, అఖండ, పరిపూర్ణ చెతన్యమని నిశ్చ 

యించి తెలుసుకొనవలయును. ఇట్లు తనవాస్తవ పరిపూర్ణ స్వరూపమును 

(గహించి అనుభవమును పొందినయడల ఇట్టవాడు పరిపూర్ణుడుగనుక ఈ 

కల్పిత భాతికదేహపొతానంతరమందు తను ఎచ్చటకూ వెళ్ళుఏటయూ, వచ్చు 

టయూ అసంభవము. ఏలనస-_సర్వము తానైన పరిపూష్టడుగనుక గమనా 

గమనములు సంభవింపవు. అట్లు కలుగుటకు తాను లేనిచోటుండినగదా, 

సంభవమగును : తను పరిపూర్ణ సర్వా సృర్భహిర్వా్యపకుడు గనుక జననమరణ 

ములను గమనాగమనములకు సంభవము లేదు. కనుక జనన మరణ రహితు 

డను. అమృతుడను. ఇందుకనే ఇట్ట మహనీయుల విషయములో (కుతి 

“అ త [బహ సమశ్నుతే” అని స్పష్టముగా తెలుపుచున్నది. ఇట్లు తెలుపు 

టకు కారణ మేమనిన, వాస్తవమున _ వుని సత్యస్వరూపజ్ఞానమా తమై 

యున్నది. "వున కిట్టి తన వాస్తవ జ్ఞానరూపము దేశ, కాల, వస్తు తివిధ 
పరిచ్చేదరహిత మైన అద్వి యయ అఖండ పరిపూర్ణజ్ఞానము._ఇట్టి జ్ఞానమే శుద్ధ 

వస్వరూసము. కావున - వునికి వాస్తవమున తానులేని కాలముగాని, దేశము 

గాని, వ స్తువుగానిలేదు, అంతయూ శుద్ద జీవుడు. తాను తన సత్య స్వరూప 

ముతో పరిపూర్ణముగా నిండి అద్వి*య అఖండ జ్ఞాన స్వరూపుడుగా 

నున్నాడు. ఇట్ట పరిపూర్ణ క్లానస్వరూపునికి గమనాగమనములు కలిగినటు 

వంటి జనన మరణముల సంభవము. తన గమనాగమనములకు తాను లేని 

చోటుయే వాస్తవమున లేదుగదా ! గనుకనే యిట్టి వాస్తవము నెరిగి స్వాను. 

భవము నొందు వుడు తాను (బహ నిచటనే పొందుననగా తెలిసికొనును 

యని (శుతిమాత -వునకు తెలుపుచున్నది. ఇది శుద్ద వుని వాస్తృవస్థితి. 

కాని దీనిని మరచి జీవుడు తాను యీ యుపాధి పరిచ్చిన్న ధర. ములతో 

మాయా (ప్రభావముచే (భాంతుడై. తాదాత్మ్యము నొందుటచే యా జనన మర 

ణములు -వృనకు కల్పితముగా సంభవించుచున్నవి, కావున వుడు గు సశ 
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రాన్నుగహములతో కాస్త్రబోధ (గ్రహించి స్వానుభవమును పొందిన మహ 

సీయునకు మరణ మనునదియుండుట యసంభనము_జ్ఞానికి మరణ మనిన 

నెమో వివరించియుంటిమి. గాన యిచట మరణ శద్దమున కర్ణ మటులనే 

(గహించవలసియున్నది. 

సత్వ శబ్దార్ధ నిరూపణ 

వ్యవహారానుకూల సత్యత్వములు కార్యసాధనములుగానున్నను అవి 

వ్యవహారమునకు మాతమే ఉసయోగించునుగాని పరమార్థము నకు పనికి 

రావు. ఇవి అబాధితమైన సత్యములు కావు. కాలాంతరమునందు నశించునవి. 

గనుక జిజ్ఞాసువు నిత్యానిత్య వివేచనజేసి అబాధితమైన పరమార్థ సత్యమునే 
(గహించవలెను. ఇట్టి సత్యమును [గ్రహించుటకు (శ్రుతి (పామాణ్యమును 

(గ్రహించుట తప్ప వేరొక మార్లములేదు. (శుతియు “మాయామా(్ర మిదం 
బై వ్రత మదై వతం పరమార్ద్హతః” “ఏక మేవాద్వి యం (బహ ” తత్స 
త.౦” ోసర్వంఖల్విదం [బహ ” “తేనేదం పూర్ణం పురుషేణ సర్వం” అని 

తెలుపుచున్నది. ఈ వచనములనుబట్టి జిజ్ఞాసువునకు ఈ (బహ, యే సతర 

మను విషయము నిజమా? నిజముకాని యడల (కుతివచనములిట్లు, ఏల 

చెప్పగలవు? మనకు ఇంత స్టైరముగా కనబడుచు అనుభవింపబడు జగత్తు 

అసత్య మగునా ? అది అసత్యమైన యడల ఎట్టగును ? అనుశంకలకు ఇచట 

అవకాశము కనబడుచున్నది. గాని సత్యాసత్య లక్షణములచే మన యను 

భవమును బాగుగా పరి లించుకొన్న యడల యదార్హము తెలియగలదు. 

కనుక మొదట ఈ సత్య పదార్థ నిర్వచనమును బాగుగా తెలుసుకొననలసి 

యున్నది. ఆనిర్వచనమును- 
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“కాల కయే స్యబాధ్యోయ స్సత్యోఒర్హస్పనిగద్య తే” 

అనగా కాల తయావస్థాాతయముల యందు ఎంత విమర్శలు చేసి 

చూచినను అజాధితముగ నుండు వస్తువే పరమార్ద సత్యమని అ జ్ఞులు 
చెప్పుచున్నారు. ఇట్టిసత్య వస్తువు ఒక విధముగానే యుండవలెనుగాని అనేక 

విధములుగానుండుటకు వీలులేదు. ఇంతియేగాక సత్యమనునది సదా ఒక్క 

టియేయె యుండవలయునుగాని అనేకములుగానుండుటకు వీలులేదు, యని 

అందరి యనుభవములోనున్నదియే. కాని ఆ ఒక్కటియైన సత్యమునే లోక 

వ్యవహారమునందు వ్యావహారిక సత్యమనీ, (పాతిభాసిక సత్యమనీ, పార 

మార్ణికసత్యమనీ మూడు విధములుగ వ్యవహరించుచున్నారు. గాని యీ 

మూడున్ను సత్యములగుటకు వీలులేదు. వీటిలో రెండుకాలాంతరమందు 

గాని, దేశాంతరమునందుగాని, అవస్థాంతరము సం దుగాని భాధింసబడునవి 

గనుక మైన చెప్పిన సత్యపదార్హ నిర్వచనమునకవి లక్యములుకావు. పార 

మార్గిక సత్యమైన ఒక్కటియే వీనికి లక్యమగుచున్నది. ఇచట (ప్రాతిభాసిక 

ములనగా స్వప్న పదార్హము, శుక్రిరజతము, మృగతృష్టికాజలము మొద 

లగునవి. ఇట్టి పదార్థములు కేవల జ్ఞానమా తమునకుగాని, జ్ఞానమాత్రముచే 

గలుగు భయకంపాదులకును గాని ఉపయోగింపబడునుగాని, కటకకుండలాది 

నిరా ణరూపార్డ కియలకు పనికిరావు. న్యావహారికములనగా కాలాంతర 

మందు నశించునవి మైనను, ఉన్నప్పుడు కటకకుండలాది నిరా ణవ్యవహార 

ములను చేయుటకు గూడ ఉపయోగించునవి. అని వ్యావహారిక [పాతిభాసిక 

వస్తువుల స్వరూపమును (గహించవలయును. పైన ఉదాహరించిన సత్య 

వస్తులక్షణమునుబట్టి ప *క్షించిస స్వశరీరాది సర్వజగ త్తు వ్యావహారికమని 

నిర్హయమగును. ఎందుచేతననగా, ఇను అనుకొను తనకు జా(గతలో కన 

బడు ఈ సర్వదృశ ము స్వప్నములో కనబడుటలేదు. స్వప్నములో కనబడు 

విషయము లేవ్వియూ సుష ప్పిలో కనబడుటలేదు. సుషుప్తిలో జా(గత్స్వస్న 

పదార్ధము లెవ్వియూ కనబడుటలేదు. అనగా ఆయా అవస్థలయందు ఆయా 
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అవస్థకు చెందిన వ స్తువులే స్ఫురించుచున్నవి గాని, మరొక అవస్థ యందలి 

వస్తువులు స్ఫురించుటలేదు. గాన ఈ పాతి భాసికవా నహారిక సత్యము 

లన్నింటికిన్నీ అవస్థాంత మందు కనబడక పోవుట యనుధర్యము సమానమగు 

టచే ఈ రెండింటిని అసత్యము, ఆభాసమని నిశ్చయించవలెను. ఐతే. 

సర్వకాల సర్వావస్టలయందును మార్పు జెందక అనుభవములోనుండు వస్తు 

వొక్కటి ఉన్నదాయని పరీక్షించిన ఉన్నది, అది నోయు అహం అనుస్ఫురణ 

గోచరమైనదని చెప్పవలయును. ఎందుచేననగా, తాను (అహం) అను 

స్ఫురణ నోను కలగాంచితిని, నోను నిద్రపోతిని అని యీ విధముగ సర్వకాల 

సర్వావసలయందు సర్వులకు అనుస్యూతముగ అనుభవముకలుగుచున్నది. 

ఇదికాదని ఎవరున్నూ అనుటకు వీలులేదు. కాల్బత్రయములోగూడ నోను 

అతనిని గురించితిని, నోను గుర్తించగలను, నతు గుర్తిచుచున్నాను, 

(క్రిందటి జన లో ఎంత పుణ్యమును చేసితినో ఈ జన లో సుఖముగా గడచు 

న్నది. అని వ్యవహారము కలుగుచున్నది. గాన ఈ భూత భవిమ్యద్వర్త 

మాన రూపములగు మూడు కాలములలోను జ్యాగత్స్వపస్నసుషుప్తులను 

మూడవస్టలలోను నోను అని తనను గుర్తించుచున్నాడు. ఈ సర్వమును నౌ 

అనుభవించుచున్నాను అని వర్తమాన జన, స్థితిని, (క్రిందటి జన్మలో ఎంతటి 

పుణ్యమును చేసితినో రాబోవు జన నాధరా దులచే మంచిది కలుగునని తన 

స్టితిని గుర్తించుచున్నాడు. గాన ఈ మూడవస్థలయందున్నూ జ్ఞానము సమా 

నము. ఎవరున్ను నన్ను నే నెరుగను అని చెప్పుటకు సమర్ధులు కారుగదా ! 

నిదలో సమ_సైంద్రియములు అంతఃకరణము గూడ అజ్ఞానమందు లయ 

మగుచుండగా ఈ జ్ఞానాజ్ఞానములను గూడ గుర్తించి లేచినవాడు “నేను సుఖ 

ముగా న్నిద సోతిన్ “నాకేమియు తెలియలేదు” అని నోను అను తనను అను 

భవించుచు చెప్పుచున్నాడు. ఇట్టి యనుభ వములనుబట్టి సత్యమైన సోను అని 

యొక వస్తువు ఉన్నదని నిశ్చయముగా సిద్ధించును. కాని నేను అను స్ఫుర 

ణలో చిజ్జడములు రెండు కలిసియున్నవి. "క; విషయమును ఇదివరకే నిరూ 

సించియున్నాము.. ఇందుకనే రాగిల్లో కలిసిన బంగారమునుండి అగ్నిసంస్కా 



సత్య శబొర నిరూపణ 
దిథ 

రాదులచే రాగిని ఊది స్వచ్చ సువర్థ మును మిగుల్చుకొనునట్లు అహం అను 
్లె ఉం 

స్పురణలోని అనృతాంశమును త్యజించి చిదంశమును మ్మాతమే నోనని 

(గ్రహించవలెను. జడాంశమైన అంత ఃకరణాహంకారాదులు నౌనుకాను అని 

నిశ్చయమును పొంది తన సత్య స్వరూపమును లక్షణములచే తెలుసుకొని 

అఖండ సచ్చిదానందానుభవము కలుగువరకు ఆనిర్వి శేష సత్యవ స్తువు నోథు 

అని (బహో నుసంధానమును గావించుచుండవలయును. 

నిత్యమేసత్యము, సత్యమేతాను అనగా నోను. నేననునదే ఈ 

సర్వదృశ్యాధిష్టానము గాన నాకన్న చేరేదియులేదు. ఈ కనబడు దృశ్యము 
రజ్జుసర్పమువలె ఆభాసము, (భాంతిచే కనబడుచున్న జడమని తెలుసుకొన 

వలయును. ఇట్లు తెలుసుకొన్నయడల మిగులునది సర్వాంతర్చహిర్వా పక 

సర్వాధిష్టానకుద్ద చైతన్యము మా తము. ఇట్టిది నిర్విశేషము. అనగా 

దీనికంటె మరియొక నిత్యవస్తువులేదు. ఇట్టి శుద్ద వుడే (బహ... ఈ 

జీవబహ్మలొకటిగాని, వేరుకాదు. ఇదియే స్వస్వరూసము. దీనియనుభవ 
ముచే “ఏక మెవాద్వి -యం బ్రహ్మ” అను వాక్యముయొక్క అర్థము న్ఫుట 

మగును. కానియెంతవివరించినను ఇక్కడ నామాన బుద్దికి ఒక శంక కలుగును. 

ఎంత అను సంధానముచేసినను ఒకవన్నువు మరియొకటిగా, అనగా జీవుడు 

(బహ గామారునా ? ఇచట (భమరకీట న్యాయము ననుసరించుటకు వీలు 

లేదు. టము సావయవమూర్శమగుటచే సృష్టి సహజమైన పరిణామమును 

పొందినను, అ మూర్తనిరవయవ శుద్దబైై తన్య రూపుడైన వుడు _బహ్మగా 

మారుటకవకాశములేదుగదా !  ఇత్యాదిసంశయములు కలుగును. కాని 

యిట్టిశంకకు ఈ వ(బహై క్యవిషయమున అవకాళములెదు. ఎట్లన--వివ_ర్త 
రూపముగ భాసించు దృశ్యములెన్ని యున్ననూ అధిష్టానమొక్కటియే సత్య 

ముగానుండుటకు అవకాశమున్నది. కానిఅధిష్ఞానాధ్య_స్తములు రెండున్నూ 

సత్యముగానుండుటకు వీలుండదు. (భమర ట దృష్టాంతము వ్యవహారములో 

నిదిగనుక ఇట్టి పరిణామముకలుగుటకు అచట అవకాశమున్నది. వార 



2 ఎహాొ విదా నుసంన్థాన దర్పణం 

మార్జిక సత్యమైన (బ్రహ్మతానేయగుట వస్తుపరిణామమనుటకు వీలులేదు. 

(భమర టకములు రెండున్నూ వ్యావహారికములుగాన అచ్చట పరిణామ 

ముసకవకాశమున్నది. అనుసంధానవిషయములో బహ్మసత్యము--న్యవహా 

రమసత్యము--సత వస్తువునందు అసత్యజ్ఞాన రూపమైన భ్రాంతిచే వ్యవహా 

రముకలుగుచున్నా ది. అట్టివ్య వహారమును అనగా న్వశ ర సర్వదృృళ్య 

మును సమ్యక్జ్లానముచే మిధ్యయను నిశ్చయముతో తెలుసుకొనినయడల 

భ్రాంతిక్ఞానజన్యమైన సర్వదృ్బ శ్యమును మిథ్యయె సత్యజ్ఞానస్వరూపుడై న 

తానొక్క-డేమిగులును.  ఇదియేసమ్యక్ జ్ఞానము. _ (భాంతిజ్ఞానమనాదిగా 

వచ్చుచుండుటచే ఒక్కసారి తాను ఆ(బ్రహ. యే అనితెలుసుకొనినను అట్టి 

జ్ఞానమునిలువదు. ఆవరణవి[క్షేపాదులు భాధించుచుండును. వీటివల్ల 

భాధింపబడకుండుటకు _ప్రతిబంధనివృ త్తి పర్యంతము తాను శవణముచే 

(గబాంచిన సరోక్షజానమును అవరోక్షముగా హొందుటకొరకు సంతతమనన 

నిదిధ్యాసనములు విధిగానాచరించ వలయును. (ప్రతిబంధనివృత్తి పర్యంతము 

ఇట్లు అభ్యసించుచుండగా ఆ (బహ నునోను అనుజ్ఞానమునిలిచిపోవును. 

ఇట్లు సమ్యక్ జ్ఞానమును తననుగా తెలిసికొని శాశ్వతముగా నిలుపుకొనుటయే 

(బహ్మయగుట. అనగా తనసత్యస్వరూపమునుపొందుట. ఇదియే నత్తూము. 

మార ఎట్లుకలుగునను పైశంకకు, ఇచట మార్చుజ్జానరూపముగాని వస్తు 

రూపముగాదు. గనుకవస్తుపరిణామమునకు అవకా శములేక పోవుటనిజము 

అని సమాధానము తెలుసుకొనవలయును. ఇదియే పరమార్ధ సత్యము. 

త త్త్వజ్ఞునకు పునర్ణన ము కేవల |ప్రారబ్దానుభవముకొరకు మాత్రమే. జన్మ 

రాహిత్యము అమృత త్వసిద్ధియని యెరుగవలయును. ఇదియే అమృత శబ్దము 

నకు వాస్తవమైన యర్హ మని (గహంచవలయును. అమృతత్య సిద్ది తత్త 

జ్ఞానికిగాని సామా న్యునకు కాదుగదా } 



తిలికి వాసపికారము 
ఏ ల 9 fm x ఇర లి 

అహాం నెను అసుప 
/ 7 అవి Ge 

ఈ నేను అహం అను (ప్ర +తికి వా_స్తవికార్థము పరిపూర్ణ అద్వి య, 
అఖండ, జ్ఞానస్వరూపము_పరిచ్చిన్న జ్ఞానము (భ్రాంతి. కావున వివేకులందరికినీ 

డై 

యీ+ను, నేను అని, (ప్రతివారిచేతను ఒక్కవిధముగనే అనుభవింపబడు 

చున్న నేను, అను శబ్దముయొక్క. వా_స్తవార్థమును తెలిసికొను, యావశ్య 

కము కనబడుచున్నది. ఏలనన లోకానుభవముయొక విధమునను, శాస్త్ర 

బోధ మరియొక విధమునను యున్నది గాన, ఇందు ఏది నిజము ? ఎట్టి 

జానము మానవుని నిత్య, నిరతిశయ, సుఖమునకు సాధనమగుచున్నది, అను 

విషయ విమర్శ్మయూ పర్యవసాన నిశ్చయమునూ పొందుట వివేకులందరికిని 

సాధారణముగను, ముముక్షువులకు ముఖ్యముగను ఆవశ్యకము కనబడు 

చున్న ది. 

తోకజ్ఞానమందు గూడ సాధారణముగా (పతి మానవునకున్నూ తెలియని 

విషయములను ఆయాశాస్త్ర పరిశోధనలు చేసినదా ఆయాపదార సరూవ 

సామరికిములను పూ ర్రిగ లాం లున్న. ఇది అంచరకును తెలిసిన 
@ Ar 2) 

పరిచ్చిన్న యుహెదులతో కనబడుచూ బీవునికి రాగ ద్వెషములను, హర్షశొక 

ములను, కలుగజేయుచూ, కాలాంతరమునందు నశించుచున్నది. ఇదియును 
04 

అందరికిని తోకానుభవముగ క కనబడుచున్న డే. కాని ఇట్లు కొసబడుచు అను 

భవింపబడుచున్న ఈ భిన్న, న్న, పరిచ్చిన్నత్వములుకల స్వశరీర సర్వ 

దృశ్యమంతయూ, వా స్తవముగాదు. _ సత్యముగనున్న = వాస్తవ 

(a) ఖీ 

ముగ నున్నది. యొక్క-సత్సధార్ణమే. రెండవది లేదు ఈ స్వ సరీర సర్వ 
అన చి దాన్ 

దృశకమంతయు (భాంతికల్పితము. ఈ (భాంతిని (పయత్నముచె బ్ గొట్టు 



ప నుసంనాన దర ల (బహ విద్యానుసంస్థాన దర్పణం 

కొనిన జీవుడు ముక్త్ కిని వొందునని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. [బహ యన్నను, 

ఆత యన్ననూ, ఒక్కటియేనని లోగడనే తెలిపియుంటిమి. స్వశరీరసర్వ 

(ప్రపంచ చము ఈ యొక్క ఆత్మపదార్థము? ముగానే తెలిసికొనమని “సర్వంఖల్విదం 

(బహ ఇం “విద్ధిదంసర్వం(బహ్మ" “బిహై హా వేదం విశ్వమిదం వరిష్టం" 

అను మొదలగు (శుతులున్నూ, “బహ మాతమిచం సర్వం, (బహి వ 
Gy రా 

a] 

సకలం జగత్ “అహా సర్వస్య పభవొమ త్తస్పర్వం పవ ర్తత” అనగా 

అన్ని టికిస (పభువును నేనే, నన్ను బట్లియ అన్నియునూ (ప్రవర్తించు 

రో సర్వభూ పు యేనె కం, ఛావమవఃయ మీక్షతే | 
వ [జ్ 

అవిభ కం విభ ౩ఫఘ, తద జానం విది సాత్వికమ్ 11 
వా ణా నో 

అనగా యే జా జానముచేత సర్వరు శవం మును విభాగమును పొందిన 

నదియు, అవాయమునూ, అగు పరమాత త తత్వము. చూడవలెను. అదియే 

ర్ సర్వం(దియగుతాథాసం, 3 సర సం(ద్రియవివర్హితం | 

అం గుణభోే _కృద॥ 0 % 
గ 

er ఛి 6. f క్ టెం 
Pf 

౨ ( 

అనగా అన్ని ఇంద్రియములను |ఫ్రకాశి పజేయునది, ఇం(దియములన్నింటి త్రో 

డను శూన్యమైనది, సంగములేనిది, అయినను సర్వమును భజించునది, గుణర 

హితమైసదిన్నూ, ఇంకనూ “అవిభక్రంచభూతేషు, విభ _కృమివచస్టితం ” అనగా 

సర్వభూతములయందు అభెదముగనున్న నూ, భేదము గలదానివలెనుండును. 

వలుగాగల లక్షణములతో ఈ ఆత పదారమే మానవునికి తెలిసికొన 

వలసిన చైయపదార్థము అని సతి వాకకములున్నూ, ఇంకనూ సర్వమూ 

(బహ. యేనని, 



అహం నేను) అన్నుప్ర తి వా స్తవికారము 

రో (బహై వవంచభూతాని + (బ హ్మైవభువన్నతయం | 
౧ 

(దహ వాహం(బహ చత్వం[బహ శో౬న్యన్న కించన ॥ 

అని శంకర భగవత్సాదులున్నూ 

జ 

శో॥ చిదిహా స్తిహి చిన్నాతమిదం చిన యమేవచ । 

చిత్తం చిదహమేతే చలోకాళ్చిదితి సం[గహః ॥ 

అనగా ఈ స్వ శరీర సర్వ దృశ్య భోగజాలమునందును చిత్తుయొకలదు. ఈ 

భో గజాలము చిిద్రూపమైనది. ఈ భోగజాలమునకు చిత్తు (ప్రకృతియగు 
చున్నది. నీవును, నేనును, ఈ లోకంబులును చిత్తు మాత్రమే. ఇయ్యది 

సర్వ వేదాంతములయొక్క సంగ్రహము. అని యోగవాశిష్టమున ౦దు శుకా 

చార్యులు బలిచ(క్రవ_ర్తికి యుపదేశించినట్లు (శ్రీ వశిష్ట భగవానులు తెలుపు 
చున్నారు. చిత్తు అన్ననూ, (బ్రహ్మయన్ననూ, చిదాకాశమన్ననూ. ఒక్క 

టియేనని లోగడనే వఏివరించియుంటిమి. ఇట్ట నిరుపమాన, అఖండ, పరిపూర్ణ, 

దహ్మ స్వరూపమును తెలుపుటకుగానున్నూ, మనన దారుఢ్యమునకు 

గానున్నూ, వివిధ నిరూపణలయందు, వివిధ (ప్రమాణములను, ఉపపతుు లను, 

అనుభవములను, (శుతి, యు క కనుభవ పూర్వకముగా సికొని నిరూపింప 

బడుటచే బోధకుగాను చేసిన నిరూపణా విధానములు వేరువేరుగనుండునుగాని 
బోధింపబడు విషయమంతయూ అద్వి య, నిరతిశయ, సుఖ స్వరూపమే 

గనుక ఏక విధముగనే యుండునుగాని న్నముగనుండుటకు వీలులేదు. 

ఇకు ఖండము లాగున మాధుర్యమును విడచియుండదు. (బహ్మ తత్త్వ 

మొక్క-టియేగదా, దానిని తెలుపునపుడు [శుతులకు పరస్పర విరోధమునూ, 

మార్గ బేధములునూ, ఎందుకను శంకకు, 

జు 

శా యయా యయా భవెత్సుంసాం, వ్యుత్స తిః (పత్యగాత్మిని | 
ng) — 

సానైవప్ర [కియేహస్యా, తృాధ్విత్యాచార్య భాషితం ॥ 



> (బహ విద్యానుసన్లాన దర్పణం 
య 

అనగా జగ త్తంతయూ కల్పితము గనుక ఎవరికి యే విధంబున చెప్పినచో 

బోధకలుగునో అదియే యు_త్తమమగు మార్గము, కాన పతిపాదించెడి పద్ద 

తులలో బేధముండునుగాని, (ప్రతిపాదింసబడెడి ఆత. తత్త్వ మొక్కటిగనే 

యుండునని (శ్రీ విద్యారణ్యస్వామి తెలుపుచున్నారు. కాన పాఠకులు ముఖ. 

ముగ జిజ్లాసువులై న ముముక్షువులును, ఈ అంశమును బాగుగ (గహించి, 

నిరుపమాన, నిర్విషయమైన యీ విషయ పఠనమునందు విసుగు జెందక తల్లా 
భమును పొందవలయును. చెరుకు తినువానికి ఎచట తినినను మాధుర్యమే 
తగులునట్టు, ఈ (బహ వి విద్యా నిరూపణమందు ఎచట చూచిననూ, (దహ 

స్వరూప బోధవాకకములే కనబడుచుండును. 

మానవునకు త తన సత్యస్వరూపము తే .సికొని స్వానుభవము పొందు 

టయే పరమావధియగుచున్నదె. ఇట్టి జ్ఞానానుభవమును కలుగజేయునది 

యొక్క అదె ఏత శాస్త్రమే. దీనినే. తత్త్వ శాస్త్రమందురు. తత్త్వశాస్త్ర 
రా అలాని 

మన్న జీవునకు తన యదార్హ స్వరూపమును తెలుపు శాస్త్రము. ఇదియే మాన 

వునకు తన యదార స్వరూపమును జొధించుచూ జవునకు పరమ (శేయోదా 
యు 

ఆస 
లి 

యక మైన, నిళ్య, నిరతిశయ, సుఖము నిచ్చుచూ, జవను కిని కలుగజయు 

మానవుని చేతనూ, నెను, నెను, అని యనుభవింపబడ చున్న అహం, 

ర్త సృ వాస్తవికతను గురుశాస్త్ర బోధవలసన (గహించి అట్టి సత్య 

స్వరూపమును నేనేయని తెలిసికొని స్వానుభవము పొందుట, మోక్షమన్ననూ, 

ముక్రియన్ననూ ఇదియ. ఇట్టి స్థితిని సంవాదించు ప జీవునికి శాస్త్రము 

యొక్క సరమప్రయోజనము, (ప్రతిమాగవునకున్నూ తాను ఎవరో పర 
మార్చతః, అనగా వా_స్తవమును తెలిసికొనుటకు శాస్త్రమే _ప్రమాణముకాని, 
అన్యానుభవములుకావు. కాస్త్ర వాప్రవమునయున్నది. అద్వి య, అఖండ, 

సత్చదా మొక్కటి తప్ప దె ప్రత భావ్యమంతయూ, కల్పితము, (భాంతి, 
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అహం (నెను) అన్నుప తికి వా స్పవికార్థము 

చున్నాడు. కాన తన ఆత్యంతిక సంసారదుఃఖరాహిత్య తనను తాను 

ఎవరో వా స్తవమున (గహించినగాని జీవునికి కలుగదు. జీవుడు తన వా_స్త 

మును గుర్తెరిగిన యడల తసకంటె నితర పదార్థ్హమెదియును లక తాన సర్వ 

మును యగుచున్నాడు. దీనినే “అహం సర్వమిదం విశ్వం పరమాత్మాహ 

మచ్చ్యుతః” నేనే సర్లు [పపంచమును, పరమాత్మను, నాశములెనివాడను అని 
Gy ౨ 

శాస్త్రవచనము అహం శజారమును నిర్వచనము చేయుచున్నది. ఇంకనూ 
ల GG 

“అహంకారాభిధా యాసా కల్ప్యతేనతు వా స్తవ అనగా ఏ పరిచ్చిన్న స్తూల 
onan.) we ఈం G 

a 

సూక్షోపాధిని నేను అన్నుప -తితో తెలుసుకొనుచున్నావో అది కల్పితము, 

యి 

వ “నచమత్సాని భూతాని పళ్యమే యోగమైశ్వర * అనగా నేనే ఈ (ప్రపంచ 

ఒక్కటయెనను లెదు. నెని (పపంచముసకు నాధారభూతుడనె యున్నాను. 
QQ ౧ 

అనగా [పపంచమంతయునూ నాయందే (శభ్రాంతీగా కల్పింపబడినది అని 

తెలుపుతూ యీ (ప్రపంచము (భాంతిసిద్దమగుటచ అధ్య సమెన యీ (పపం 
టు స ద 

చము అధిషాసముసకం చె వేరుకానేరదు. కాన అ షానభూతు 
© 

నను, (అహం) (బ్రహ్మ ఎప్పటికిని అద్వి యుండణజ అనిని 

“'నేనాభూతములయందు లేను.” ఆ భూతములు నాయందు లేవు అని తెలుపు 

చున్నారు. అనగా (పపంచమంతయూ (భాంతి కల్పిత మేగాన అదిమాన స్వరూ 
(©) 

పమును వదలి, అధ్య స్తముండుటకు వీలులేదు. ఎట్టి నే రజ్జ్ఞువును విడచి 

ఏముండుటకు వీలులేదు. కాస నాయందును, భూతములయందును స 
భేదమనునది వా స్తవమున లేనేలేదని (శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ. తెలుపు 

—ి దివి 
గ్ర 3 స్థ 

Pa కాని భఖదము అనుభవించుచున్నాను కదా యనిన, అనుభవమంతయూ ఎ 

ప్పుడునూ యధార్రముగను, సత్యముగనే యుండవలెనను నియమము లే; 
G 

(వ 
౧౧ 
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అహం (నేను) అను. ప్ర తికి వా సవికారము 
౨ ధి 

- వులుగ తెలియబడుచున్నారని పర్యవసానమగుచున్నది కాన వుడు ఇప్పుడు 

తాను (భ్రాంతిచే అనుభవమును పొందుచున్న ఈ పరిచ్చిన్న సూల సూక్షో 

పాధి తాను కానని నిశృ్చాయముగ తెలిసికొని వాటిని జ్ఞాన పూర్వకముగ 

త్యజించి తన, నిత్య, నిరతిశయ, వాస్తవ సుఖ స్వరూసమును గహించి 

తాను, అను చేనుగు తెలుసుకొనవలయును. ఇట్లు జీవుడు గురు శా 

యొకసారి తస సత్యస్వరూప మిట్టిదియని శెలిసికొన్ననూ జీవునికి ఈ 

అవిద్య అనాదిసిద్దము గనుక దానిని నిరూ లించుటకు తన సత్యస్వరూపాను 

సంధానమును ఫలావగతి పరఃంతము చేయుచుండవలయును. 
ఆలో 

ఈ దేహాదులే నేనని తలచు -వుని గురించి 

థో, అయంసోఒహమయం నాహంకరో మీదమిదంతుస । 

ఇతిభావానుసం ధానను యీ దృష్టిర్నతుష్టయ 1 

థో; పాకాల సూతపదవీ సామహా వీచివాగురా । 

సాఒసిస్మత వన శేణీ యాదేహేఒహ మితి స్టితిః i 

అనగా జీవుడు నేనిట్టివాడనగుదును, ఇట్టివాడను కాను, ఈ పని నేను చేయు 

చున్నాను, ఈ పని నేను చేయుటలేదు, అనునట్టి యుద్దేశ్యము వునకు 

దుఃఖమునె కలిగించును. కాని సుఖము నివ్వజాలదు. ఇంకను దేహమే 

నేనను బుద్ది ఏదికలదో అదియె కాలసూత్రమనియూ, మహా వీచియనియూ, 
అసిపతననంబనియు, చెప్ప బడునట్లి నరకజాలంబగుచున్నది, 

కాన దేహమే నేనను బుద్దిని అన్ని విధములచేతను విడువవలయునే 

కాని (గహింపకూడదు. (శ్రీరామచం(ద్రమూ ర్తితో వశిష్ట భగవానులు, నె? 

అను (ప్ర తికి వా సవికారమును ఇట్లు తెలుపు చున్నారు. 
అవి డ్ గా 

లో చిన్మనః కలనాకార్మపకార తిమిరాదికం, 

నాసనాంవాసితారంచ [ప్రాణస్సందన పూర్వకమ్ ॥ 



బి బప సంగా గి (బహ విద్యాను ౦చ్చాన దర్శ 3౦ 

ఇది [పపంచము, ఇది తేజస్సు, ఇది చీకటి, అను భేద వాసనలను, వాసనా 

హేతువును, ప్రాణ సంచారమును, వీని నన్నిటిని విడచి? పెట్టి, ఆకాశముతో 

త? డవునై , యదార్ధముచెత ఎట్టిరూసము కలవాడవో 

3 bo (ఈం Pel 
tA లో 
[౯ i bes 

లగ స్తస్య సంసారోగోప్పదాకృతిః | 

దూరసంత్య క యు కస్తు మహావరా రవోసపమః ॥ 
ఎం అలి ౨5 

అనగా పరిపూర్ణ ం౦బగు (బహ్మంబు యొక్క భావనా రూపంబగు మహో 

యోగముననుషించు వానికి సంసారము ఆవు అడుగు మేర మాత్రమే 

యుండును. ఇటి యోగంబులేని వానికి గొప్ప సుడులుగల మహాసము 
అక 

(దంబును దొలుదున ది. జ 

(వ 

శో సభాహ్యాభ్యతరేదేహేష్యద ఊర్హ్వంచదిక్షుచ, జ్యూ 
డా 

ది 

ఇత ఆకత్యాళ్వత ళ్చాత్మా నా స్యనాత మయం క్వచిత్ ॥ 
స అవా 

G 2 7న C7 a) ౧ ల్ల గ్గ ౮ క ౧0 (2 న్! పలను, వెలుపలను, (కిందను, మీదను, 

దిక్కు.ల యందును, ఇటునటు నంతట, నాక యే కలదుగాని ఆత లేని పదా 

ర్థం జెచటనూ లేదు. ళోధిత జీవుడే ఆక , ఆత యన్ననూ, అహంయన్ననూ, 
ఒర దా అభా కల a ప 

క సవికారము ఓఒకు_టియె 
వాని డ్ ఆ 

ల్ 

కాణి అవల నం కొల అక తద శి ల్ తద సిన యుద్రాహం నతద సిన యన యి, 

౮౫9 fA eA 
య 

fx లి 0 ఓ ర్ పగ OS లి ౧0౮ ల Oo £9 ల oO 
ఎ ర్రైత 
GK బ్ర) 



అనగా నేను లేనట్టి వస్తువుగాని, నాయంధు లేనట్టి వస్తువుగాని, లేదు. సర్వం 

బును చి దూప ంబుననున్నది. కావున నను చిదూపుడను. కాన చేను ఇతర 

మగునే వస్తువును గోరుదును ? | 

ఇట్లు జిజ్ఞాసువై న ముముక్షువు తన జా సవరూసమును (గ్రహించ 
౧ డో — 

కా వలయును. తాను అఖండ, పరిపూర చె తనః సంరూప్పడుగాని, పరిచ్చిన్న 
ఇధి చి “ ద తా 

దేహేత్యాదులు కాననీ నిశ్చయముగా (గహించవలయును. ఇటు (గ్రహించలేక 
౧ 

స్వశరీరాదులే నేను అను నిశ్చయమే వునకు అధ్యాసమగు చున్నది. 
దీనిని సర్వ ప్రయత్నముల చేతను, జ్ఞానపూర్వకముగ త్యజించుట యావశ్యక 

మనియూ, శ్రీ శంకర భగవత్సాదులు, 

క్ష్ 1  అహాంమమేతి యోభావోదేహోక్షొ దావనాత ని, 

అధ్యాసోఒయం నిర సవ్యో విదుషా స్వాత నిషయా ॥ 
అల © 

క్దో / జ్ఞాత్వాస్వం (పత్యగాతా నంబుద్ధి లి తి సాక్షీణమ్, 

సోఒహమిత్యేవ సద్వృృత్యా నాత్మన్యాత్మమతింజహి 1 

అనగా దేహము: ఇంద్రియములు, మొదలగు అనాత ల విషయము లందు 

నేను, నాది, యనుభావము అధ్యాసమనబడును. పండితులు స్వస్వరూపస్టితి 

యందు నిషగల వారై నీ యధ్యాసమును పూర్తిగా నివర్తింప వలను. 

బుద్దిని, బుద్ది (ప్రవృత్తులను, (ప్రకాశింప జేయుచూ వానికి సాక్షి ఇయగు (పత్య 

గాక్మయే నేనుఅని తెలిసికొని ని, *సోఒహం౦ం” ఆ యద్వి య (బహ. మే నేను 

యనెడి, అఖండాకారవృ_త్తియను సద్భావముతో అనాత వస్తువులగు చేహేం 

దియాదులందు ఆత్మబుద్ధిని విడువుమని తెలుపు చున్నారు. కానము ముక్షువు 

తన సత్యస్వరూపమును ఈ విధమున తెలిసికొని అనుసంధానము చేయు 

చుండవల యును, 

నెను నిర్మలాకాశము లాగున సర్వవా - పకమై, నిస్తరంగ సముద్రము 

లాగున నిశ్సలమె, అతి గం 'రమై, సంవిత్ నుహాస్ఫటిక శిల లాగున, నిర్మల 
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నస్సరూసము, దానీ పరమ పయోజ జనము రీ 

రౌ సంకల్చ్పంహి మనోవిద్ది సం ంకల్పొ త్తి తన్న భిద్యతే। 

యత సంకల్పనం తత మనా స స్తే త్యవగమ్యతాయి I 

సంకలుముకన మనసు, వేరుగాదనిసీ సంకల మెచటనుండునో మనసు న్ యి గి వ A) 

సంకల్పము, మనసు, యివి వేరు వస్తువులు గానేరవు. అవిద్యా 

చి త్రము, మనసు, బంధము, మలము, తమస్సు, అని సంకల్ప జాలమునకే 

నామములు యనిన్ని “సంకల్ప జ జాలేగళితే స్వరూప మవశిష్య క యిటి 
లు 

సంకల్చ్పజాలము జాదిపోయిన యడల తన వా _స్తవమగు స్వరూపము శేష ంచి 

Cal 

(ప్రకా నిం? చును_అనిస్నీ, శ్రరా మచ 

చున్నారు. 

ంద్రమూ రికి వశిష్ట భగవానులు. తెలుప 
—_ 

కనుక ముముకువు దీనిని బాగుగా తెలుసుకొని తన మనసును తన 

సంసార బంధకారణమునకు గాక తన సః 5 స్వరూపమైన నిత్య, నిరతిశయ, 

సుఖ(ప్రా_ప్తి పికి సాధనముగ చేసుకొని తల్లాభమును పొందవలయును. ఇట్టి 

పరమలాభమును పొందించుటకు యీ మనస్సుయే సమర్థముగాని అన్య 

ములుగావు. ఎలసన, గొప్ప లాభమును కొరువాడు గెప 

అటి లాభము పొందవలయును. గాని సామానులేమి చేయగలరు ? ఆలాగు 
a) 

౧ 

లి 

సనన ముముతువు పరమ లాభము గొరువాడు గనుక యిం[దియములకు రాజె 
రా 

న లీ ఇ” జ ఇద ఇప 

ష్మం్యద్రియముగా తెలియబడుచున్న్న యీ తన మనసున యా(శయించి 

అనగా చి _క్తశుద్దిని సంపాదించి యక్ష సంస్కృత మనసుచేతన జిజ్తాసువు 

తసకు పరమ లాభమైన మోత్తమును పొందవలెనుగాని మరియొకదడారిలేదు. 

శః మనస్సామర్థ్య ను గురించి :__ 
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మన స్వరూపము, దానీ పరమ [ప్రయోజనము 

దృశ్యమును ఇంద్రియ సంక ర్షణములేక కల్పించి స్వపస్నద్రష్ట అనుభవింప 

చేయుచున్నది. ఇన్తు. జాగద్దశయందుగాడ ఈ మనస్సే వార్కి వారి, 

అంతఃకరణ ధర ములను బట్టి ఇం|ద్రియసంకర్గ గణముతో సమస్త దృశ్యమును 

0 
సుష మనలకు గలుగజేసి అనుభవింపజేయుచున్నడి. సుషుప్పియండు యీ మనసు 

లయస్టితిలోనుండును గనుక ఆస్టితియందు మనోవ్యాపారమేమియును లేక 
దృశ్యము స్ఫురించుటలేదు. కాన దీనినిబట్టి సర్వదృశ్యము-మన-మనః 

కల్పిత మేనని నిశ్నయమగుచున్నది. కనుక మనసుయున్న యడల మనకు 

వృశ్యమున్నది. మనసులని యడల దృశ్యములేదు. అని తెలియబడు 

చున్నది గడా! మనసు సంకల్పించగన యిందియములు రాజునకు నేవ 

ముముక్షువై నవాడు ఈ విషయమును జాగతతో తెలుసుకొని సర్వవిధముల 

చేతను తన మనోనాశ్నప్రయత్నము చేయుచుండుట యావశ్యకము. ఇచట 

మన్ నాశ మనగా మనసు సశించుటయని యరముగాదు అద్ర్వ్వైతులమైన మన 
ని 0. సో 

లకు వస్తునాశ మెన్నటికినిలదు. సర్వదృుశ్యకొటి (అనగా ఈ మనసుగూడ 

యందులోనిదే. (బహ్మయంద్యాధ్య స్త సము. అధ్య _స్త్వమునక ( ఏ జ్ఞానముచే నాళము 

” 

గాని స స్వరూపము లేక వసునాశ మెన్నటి3 ని యుండదు. ఇదిగాకను అధ్య 

సము అధిష్రానమును విడిచియుండదు. కాస ఎచటికిని పోవునదిగాదు. ఒక 
©) 

వస్తు యొక టా దాని స్వరూపము గాని, అనగా అవా _స్రవరూపమును జ్డాన ర డ 

త్యజించి ఆ వ స్తువుయొక్క- యథార్హస్వరూపమును జానముచే తెలుసుకొను 

ట్ర్ టరు మన (ప్రయత్నము. అందుకుగాను 

దృుశ్వమందు మనలకు గలుగుచున్న స 

చ సగంకల్ప్సములచి పరిచ్చిన్న 

తా మానములన్ని యు మనసు 

నశించినగాని యుపశమించపు ఈ దృశ శ్వ సత్య రతృజానము యుపశమించిన అనో 
3 0 దః 

గాని అధిబభ్ఞానమైస (బహ్మవ స్తువు పొందబడదు. కనుక ముముతువె నవాడు 
© వావి ర 

“x జ నాం సు 9 ల అల్లి హతా థి జానా వ సర్వదృశ్యమిథ్యాత్వమును బాగుగ (గ్రహించి దృశ్యసక్తతారహితుడై తన 

మనస్సుచే వా సవముగాదను నిశ్నయశ్డాగముతో గ్వశరీక సర్వుదృళ్యమును వాం అః జు ఈ ఐ 



న దర్పణం నొ 
® 

విద్యానుసం 
క్ష 

(ది హా 
a
A
 

తన మనసును నిలిపి, (గ్రహించి, సువునందు 
= వ్ 

ఆగి ఒన్ 
ఆఆఆ 

జ్ 
జీ జు 
ప 

మును పొందుటకు యత్నించవలెను 

ఎంక ల్పత్వం తదభ్ వసం ధియాకురు ॥ వం 
ఈర 

గ 
న్ 

వలి టీ 

భి 

ళు = యి య 3 

సరి A 

౧ 
ee hb 

va 

| శు a 
43 స్త 

é 
# 

ve స 

2 

2 
న్ ల్ 

సన్ 

en 

ల 
a 

౮3 

| 
wf RD 

13 

fa 

9 

2 
శే PE 

a 

x0 శే ౫౦ 

చుకొని దీని 

ఢా 

తెలుపుచున్నారు. ఈ మనసు కల్చితమై 
అచ 
(3 

ళా 
అవి 
ర 
Cw 

దిశ 

దిని రం ఆశ యించి, సం 

అగాదు. ఈము లయును గాని ఆన్యమువ 

క 

($5) 

CO WN ఇ wf శసయించు 

కు 

tu 

మెగదిగా 
రా 

పొందినటియు, 

ర్మల 

a 

౪ నాని 

లా 
"ఆ 

ళా 
9 ff 

వము 

రా 

సల 

అపాం 
CIM 

నుభ 

ఇ” 

(౦ 

చ్చ 

రం 

టి 

సు గురిం 
Ca 
ఇబ 

శయ వి నూ 

పాయ 

శక్తో తౌ 

అ అడ 
ye) 

ది గాన మంచి జానమును 

గా 

న 

యు 

థి 

a 
we 

CS 

చా 

Pd 

౦సిదింత 

వళ 

Teens 
న! 

జ్ వ్ ఇన 

wel cu 
కలి 

tu 
షొ 



మనస్స్వరూపము, దానీ పరమ పయోజన 

'ముగాన, శమదమాది గుణయుక్తంబై రమణీయంబగునట్టి మ్ 
ఇ 

అయితే 

నస్సు అను మణి హృదయమునందు (ప్రకాశించు చున 

ల్లో 1  ఏవంమనోమణిం రామ బహుపంకకళంకితమ్ । 

వివేకవారిణా సిదె [పక్షెళ్యా లోకవాన్సవ ॥ 
డౌ 

జో 

కో॥ వివేకంప పరమా శిత్య బుధ్యాసత్యమ లత్యచ 1 

ఇం[ద్రియారీనలం * ర్వా ర్హాభవ భవార్డ వాత్ 

లోౌకింపుము. ఉత్క-ష్షమగు వివెకము న నాశ్రయించి 

బుద్దిచే తత్వము నెరింగి ఇంద్రియములను శతృవులను జయించి సంసా 

సాగరమును దాటుము. అని వః ష్టభగవానులు (శ్రీ రామరంద్రమూ 8కి 

'తెలుపుచూ, 

త్సొో॥ యత్క- తం మనసా రాము తత) ఖతం విడిరాఘవ | 
ధా ల రౌ థె 

యతః కం మనసా తావత, తగ కం విదిరాఘవ ॥ 
సె యువి వజ ఢా 

మనస్సుతో చేసినపనియేపని అగునుగాని శరీరొమా(త్రముతో చేసినది పని 

గాదనియు, మనస్సు విడచిన వస్తువు విడువబడినదిగాని శ రముచె 
aes.) 

మా(త్రము విడచినది విడవబడినది గాచనిన్నీ, 

శో యస్యా చపలతాం యాతం మనోమనసవర్తితం ] 

అను త్తమపది నాసా ధ్యానే నానుగతో2నభఘ ॥ 

లో లి బి అ ఇం న్! | లో నరో? త ~ జి ణం |; అలై ల 

యములలొ ను తమయిసటు చిదూపుడగు నాల్మసు బకౌ*ంపి జయిణ 
RQ... ఈ 



లో 

(బహ విద్యానుసం నాన దర్పణం 

ధ్యానముతో గూడిన వాడని యొరుంగుము. అనగా పరమలాభము గలిగించు 

నది గావున మనోనిశ్చలశత్యమును సంపాదించుకొన వలెనని తాత్సర్యము 

అని వశష వచనములు తెలుపుచున్ని వి, 
(వ 

లక్క అగ్ని వెడిమిచే ఎటు కరిగి వివిధా కారములను పొందునో 

జా వ ఇ న్ ఇ అయం క ంకల్ఫములయొక (అగ్ని అను బలముచే తత్చంకల్ప 
ఇ 

య 

వస్త్వాకారకారితములుగ పరిణమించు చుండును. అప్పుడే మనలకు విషయ 
స్ఫురణము కలుగును, ఇట్లు వార, వారి అనాది వాసనానునారముగ సదా 

యూ మనసు యొక విషయమునుంచి మరియొక విషయ సంపాద నేచ్చను 

పొందుచూ యట్ల విషయ పరిణామములను పొందుచుండును. అనగా వృంక్తి 

జానము తద్యిషయాకారా కారితమగుచు (ప్రారబ్ద కర్మఫలానుకూలముగ 

కకామముల నొందుచూ నిరంతరము 

త్కాలిక సుఖదుఃఖములను జీవుని ననుభవింప 

ట్ ల్పించు సంసారము. ఈ సంసార 

దుఃఖమునుంచి విము క్రై కోరు మానవునికి యా ఎనస్వరూప లక్షణములు 

బాగుగా తెలుసుకొని తన మనసును తగు చికిత్సతో తన స్వాథనము 

నందుచుకొనినయశల యీ మనస్సుయే తనకు  సరమ్మ శేయస్కరమైన 
సత్య స్వరూప (పాపిని కలుగజియుటకు ముఖ్యసాధన మగును. కాన దీని 

స్వభావము విచారించుబ యావశ్యకము. లోకమునందుగూడ ఎవస్తువు అయి 

నను, ఎవరె నను, వారి సహజ స్వభానమును బట్టగదా ? వారు ఆయా పను 

తలో 

అనగా లక్మకు ఆగ్ని సంన్యారము వలన ఏ రూపము కావలయునన్న అట్ల్ 

రూపముగా మాచుటకు నామర్ష్య మున్నది ఇ యో మనసుగూడ 
గ్గ 

లక్యవరె ఆ యా జివల అవపిద్యావాసనానుకూలముగ తలుగుచున్న 

సంకల్పాగ్నులచ వివిధ పరిచ్చిన్నాకారములను పొందు చుండును. ఇవియే 



మనస్ప్వరూపము, దాని పరమ్మపసయోజనము 37 

ట్టు కలుగుచున్నదియె జీవునకు అనాది, అవిద్యా, కామ, కర ల. 

ఫలమైన సంసారము. ఇటు కలుగుటకు కారణము జీవడు తన వాస్తవ 

సచ్చితానంద పరిపూర్ల సఃభావములను మరచి, మాయాబలముచే (క్రాంతుడై 
౬9 (on 

8 

పరిచ్చిన్నత్వ, దుఃఖిత్వములను (గ్రహించుట. ఇదియే అజ్ఞానము. ఇందు 

వల్లనే యా మనసు సదా పరిచ్చిన్నరూపములను (గహించుచు ఆభాస సుఖ 
దుఃఖములను అనుభవించు చుండును. పైన తెలిపిన యట్లు యీ మనసునకు 

తను యెట్టి సంకల్పము చేసిన యట్టి యాకారము పొందు సహజస్వభావము 

న్నది. దీనినే :- 

a] 

A ॥ భావితం (వ సం వేగాదాత్మనాయత్త దేవనః | 

భవత్యాశు మహాబా హోవిగకేతరసంస్మృతిః ॥ 

అనగా పురుషుడు యితరవస్తువులను స రించకుండ, (వ్రమైనభావనచే అనగా 

నిశ్చలమననుతో యేవస్తువును భావించునో తాను యావస్తువుగానే యేర్చడు 
నని, పె విద్యారణ్యవచనము తెలుపుచున్నది. కాన ముముక్షువు దీనిని 

వా 

బాగుగ (గ్రహించి యిట్టిడ్రైన మనోసహజ స్వభావమును యీ విధమున 
యుపయోగించుకొనవలయును. అనగా తనసత్యస్వరూపము, యిప్పుడు 
తనకు గలుగుచున్న న్న, న్న, పరిచ్చిన్నాకారములుకావనిస్నీ, తాను 

అద్వి య సచ్చిదానంద అఖండస్వరూపుడను, జ్ఞానము సంపాదించి యీ 

జ్ఞానాగ్నితో తన మనసును దవింపజేసి (కరగి) తన అఖండాకారమను 

మూసలో నిరంతరము పోయుచుండిన కాలక్రమమున అభ్యాసపాటవముచే 

తనమనసు పరిచ్చిన్నమైన యీ విషయాకారములను పొందక అఖండా 

కార పరిపూర్ణ రూపముసేపొందును. మనసును యీ జ్ఞానాగ్నిచే కరుగబేయు, 

వారి,వారి సామర్థ్యములనుబట్టి“భావనాదారుఢ్యా సిద్ధిః అనుసూ తముననుసరించి 

వారిమనసు అఖండ అద్వి య సచ్చిదానందరూపమును పొందును. కాని యీ 

మనసుచేగలుగు పరమ లాభమునొందుటకు ముముక్షువు “ఆత్మసంస్థం నమస; 

కృత్వా 'నకించిదపి చింతయేత్” అనగా చిత్తమును సరమాత్మయందు నిశ్చ 



(బహ విద్యానుసంన్దాన దర్పణం 

లముగాజేర్చి యితర విషయములను కొంచమైనను చింతించగూడదని 

(శ్రీ కృష్ణ భగవానులు తెలుపుచున్నారు. కాన తన మనసునందు సదా 
గలుగుచుండు విషయాకారవృత్తులను నిరోధించుట యావశ్యకము. ఇవి 

వైరాగ్య సతతాభ్యాసములవల్ల గాని చిత్తవృత్తులు నిరోధింపబడవని “అభ్యాస 
యా 

వై రాగ్యాభ్యాం తన్నిరోధః” అనిపాతంజలి సూత్రము తెలుపుచున్నది. 

౦కను 

కొ! మనసోని గహాయత మభయంసర్వయోగినాం । 
గా చి 

దుఃఖకయః (సబోధశ )ప్యక్షయా శాంతిరేవచ 11 

అని సకల లమైన న యోగులకు విదెహకై వల్యము, సర్వదుఃఖక్షయము, (బహ 

తత్వజ్ఞానము, - వన్ముకి, యివియన్ని యు మనోనిగహముచేతడె కలుగు 

చున వి కనుక మనసును ముఖ్యముగా జయించి స్వాదీనపరచుకొనవల 

యును. అని విద్యారణు లు జీవను కి (పకాశికయందు తెలుపుచున్నారు. 

న కాన జీవుని అధ్యానవలముచే తన వాస్తవ,పరిపూర్ణ , సచ్చిదానంద రూసము 

1 ను ఇది తన మనోబలముచే గోచరించుచుండును. అయి 

నను యిదియున్ను వృత్తి జ్ఞానమే యగుచున్న ది కాని యిట్ల యినను య్ 

నృత్తిజ్ఞానముతోడనే ఫలసర్యంతము యా వృతి రూపమైన తనమనసుచేత 

ముసంధాడాదులను జయుచుండవలయును, కాన ముముక్షువై నవాడు లోగడ 

మనము ఆతానుసంధాన |పకారనిరూపణలో చేసిన అం ౦ శములను మనో 

వనుగుజెందక సుస్టిరుడై యధ్యాసాదులను జేయుచుండిన 

న యీ వృత్తియె - వనికి పరమసాక్షెక్కార వృతి ని 

చేయీ మనసు కల్పితమైనది గనుక తానులేనిదియే 

అప్పుడు యీ వృతిజ్ఞానమనునది నశించిస్వరూపజ్ఞాన రూపుడే 
యగును. ఇదియే తన వాస్తవ స్వరూపము. ఇదియే తన అద్వి *య, అఖండ, 
పరిపూర్ణ స్వరూపము “పూర్ణ శృపూర్ణ మాదాయ పూర్తమే వాన 
శిష్యతే” యన్నుకుతి వాక కిము ననుసరించి కాను నిత్య నిర్విశేషపరిపూ రుడె 
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మనస్స్వరూపము, దాని పరమ్మపయోజనము ఫర్ " 

శేసించును. ఇదియే మోక్షము. దీని సంపాదనకు గాను ముముక్షువు యీ 

మనసుయె ముఖ్యసాధనమని (గహించి దాని పరమ (పయోజనమును 

స్వ పయత్న పూర్వకముగ సాధించి పొందుటయే దీని పరమ (ప్రయోజనము. 

ఇంకనూ వాశిష్ట టోధననుసరించి (బహ యన్నను మనస్పన్నను 

ఒక్కటియే యనియూ, కాని నిస్పంకల్పమనస్సు (బహ. యనియు, సంకల్ప 

మనసు సంసారమనియు తెలియుచున్నది. ఇంకనూ ఈచలించు మనస్ప్వ 

రూపమే సంకల్పమనియూ గూడ శెలుపుచున్నారు. అనగా సంకల్పమే 

మనస్పని విశదమగుచున్నది. దీనినే :___ 

త్రో సంకల్సనం మనోవిద్ది సంకల్పా త్తన్నభిద్యతే ] 

య్శత్రసంకల్పనం త్మ్యతమనో౬ స్తీత్యవగహ్యతామ్ ll 

(దవత్వముకంటె ఉదకంబును, చలనంబుకంటె వాయువును. వేరుగా నుండని 

విధమున సంకల్పముకంటె మనస్సు వేరుకానేరదు. కాన సంకల్పమే 

మనస్పని ఎరుంగుము. అని వశిష్ట భగవానులు తెలుపుచునా 

ఈ దృశ్యసంసార దుఃఖమంతయూ సంకల్పముల రూపమున ఈచలించు 

చున్న మనస్సువ్రనే కలుగుచున్నదని తెలియుచున్నదిగదా. కాన ఈ మనసు 

యొక్క చలన చాంచల్యములను త్యజించినగాని, మన మనస్సు కల్పించు 

చున్న సంకల్పములు సంసారదుఃఖము సనించదని నిశ్చయమగుచున్నది. 

ఇందుచే మనసుయొక్క. చలనకారణములను _ సివేసిన యెడల గాని 

సంసారదుఃఖము నశింసజేయుటకు సాధ్యముకాదు. గనుక ఈ మనసుకు 

చలన చంచలములు దెనివల్ల కలుగుచున్నవని మనము విచారించిన యెడల 

సర్వదా - వునికి కలుగుచున్న సంకల్పములే సన్నిహితకారణముగా కనబడు 

చున్నది. సంకల్పములను త్యజించిన యెడల మనసు చలింపదు. ఇట్టి 

సంకల్పములు కలుగుటకు ఆయా _ఎవులయొక్క-_ వాసనలే కారణము. దీనిని 

గురించి వాసనా నిరూపణయం దు విపులముగా విమర్శించియుంటిమి, “వడు 



(బహ. విద్యానుసన్లాన దర్పణం 

న్ 

/ 

ఆయాజన ములయందు తన వాసనా సంస్కారములను బటి చయుచు 

కర్మఫలముల తిరిగి జవుని 

బందించుచుండును. దినివల 

లా + చా అర జబ 

విజన్మకు వాసనారూసమున సరిణమిం 

లో గ్గ 

చి 

౩ వాసనలకు కారణము జీవుడు (పారబ్ద్బవశ 

మున అవశ్యముగా చేయు కర ఫలములేయని నిశ్చయమగుచున్నది. కాని 
జన్మించిన [ప్రతి వుడునూ ఏదోయొక కర్మచేయకుండ ఒక్క క్షణమైనసూ 

యుండుటకు సాధ 

నూ కర లను చేయకుండ నుండలేడు. €౬ అనగా ఎటి జీవుడె ననూ క్షణకాలమెః 
లు దా యా 

(పతి ప్రాణియు (ప్రకృతివలన పరాధీనుడై. ఏదోయొక్క కర్మను చేయుచునే 
యుండును. చేహాధారికి కర ముల నన్నింటిని విడుచుటకు సాధ్యము కానే 

రదు. అయినను కర్మములవలన కలుగుఫలమును విడుచువాడే త్యాగి అని 

బడును. అను భగవద్వచనములను బట్టి ట్ర్న్నీ మనము యింతవరకూ 

విచారణా వివేచనలను బటియూ కూడ జన్మించిన వునికి కర చేయక 

యు9దుఏ వీలుకాదని తేలుచున్నది. కనుక (పతి జీవుడును (ప్రతి క్షణమున్నూ 

ఏదోయొక కర్మవిధిగా తన వాసనానుకూలముగ డేయుచుండును. అట్టుచేయు 

సుకృళదుష్మ్కుుత కర లేవై ననూ వాటిని యాచరించు కర్తకు పుణ్యసాప 

ఫలముల నివ్వకతత్నవు వర్తమాన ః జన్మమందు వుడు తన (ప్రారబ్దకర వశ 

ముననుసరించి, ఆచరించు పుణ్యపాపకర ఫలములే ఉ_త్తరజన్మ మున జీవునకు 

కల్గువాసనా సంకల్పములకు హేతువగుచున్నవి. వీటి (ప్రాబల్యమువలన 

వుడు కర్మచేయుచుండును. ఇట్టి కర్మాచరణలు తిరిగి వాటి ఫలముబే పున 

రన్న హేౌతున ఇసక 



మనస్స్వరూపము, దాని పరమ్మపయోజనము 

ఈ కర్మఫలములు, జీవుని సుడిగాలియందు తృణముల లాగున సంసారచక 

మున (భవమణము చేయించుచుండును. ఈ విమర్శనంత యూ బట్ట చూడ 

నా సంకల్పములే తన మనశ్చాంచల్యచలనములకు సన్నిహితకారణ 

వాసనాసంకల్పములు కలుగుటకు ముఖ్యముగాను, పరం 

పరగా నై ననూ వుడాచరించి పొందు కర్మఫలములే కారణముగా కనబడు 

చున్నవి గాని తానాచరించు కేవల కర్మలు కావని నిశ్న్చయమగుచున్నది, కాన 

ముముక్షువు తాను (పారబ్బవ శమున విధిగానాచరించు కర్మలకు ఫలము కలుగ 

కుండునట్టు అనగా ఫలోత్స త్తి కాకుండ కర్మలను చేయవలసి యున్నది. ఇట్లు 

ఫలరహితమైన కర్మల నాచరించు జీవనికి తాను యిప్పుడు చేయుకర్మలు తన 

యే త్తరజన్మకు వాసనా సంకల్పములను కలుగజేయజాలవు. ఏలనన ఫలమను 

నది ఎన్షప్పుడునూ కర్తను ఆ_శయించుకునియుండును. ఇది నియమము. 

క రకాని వానిని కర్మఫలము బంధింపజాలదు. జీవునకు తన వాసనా సంక 

ల్పములు తిరిగి యెపుడుత్స త్తికావో అప్పుడి తన మనశ్చంచల చలన కార 

ణము నశించును. గనుక జీవుడు తానుచేయు కర్మలకు ఫలముత్ప త్తి కాకుండ 

చేయటకు శా సము ఒక్కటియే ఉపాయమును తెలుపుచున్నది. అట్టిది 

యేదియన (వారబ్బవశమున జీవుడు చేయవలసిన సమస్త కర్మలను తన 

క రృత్వాది రహితముగ చేయుటయే ఉపాయము. అనగా ఫలమును కోర 

కుండ తాను చేయవలసిస కర్మలు చేయుటయే, కాని కర్మలను చేయుఏ మాన 

నే 

శ్రా, తసాదసక సృతతం కార్యంకర్మ సమాచర । 
ne) అవా ప 

అసకో హోంచరన్ కర్మ పరమాష్నోతి పూరుషః ॥ 

నెమి తి కాది కర ములు చేయటయం దే అధికారమున్నది గాని 
యా వాలే 

ఆ కర్మఫలము కోరుఏ కెప్పుడును అధికారములెదు. కాన వుడు కర ఫలము 
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నిష్ఫృలములై. (ఫలోత్ప త్తి చేయజాలనివై ) తనకు వ్యవహారమందు చేహ 

యా (తను మాత్రము కలిగించుచుండును. 

పర్యవసానమేమనగా ఎంతటి వారికై నసూ (ప్రారబ్దానుభవము తప్ప 

దని లోగడనే వివరించియుంటిమి కనుక తాను (జీవుడు) యిప్పుడు చేయు 

కర లయొక్క ఫలము తనకు కలుగకుండునటుల కోరు, యీ జిజ్ఞాసువు జ్ఞాన 

పూర్వక ముగ తన క ర్హృత్వాద్య మాసములను స కతా మానములనూ కామ 

కోధాదిరాగ ద్వషాదులను తన వివేకవిచారణాద్యభ్యాసబలముచే సాధ్యమై 

నంతవకకు తగ్గించుకొని పొజ్జాడై సమర్ధతతో కాల్మక్రమముస వాటిని నిర్మూ 

లించి తన ప్రారబ్బవశకర్మముల నాచరించుచుండవలయును. ఇంతవరకు 

మనము చేసిన నిరూపణలను బాగుగ (గ్రహించి తాను చేయవలసిన కర ముల 

యందు తన కర్పుత్వాదులు, స క్రతాభిమానములు, రాగద్వేషములు, నిర్మూ 

లించుటకుగాను స్వశ 'ఠదృుశ్యమిథ్యాత్వ వివ వేచనాదులతో స్వస్వరూప నిశ్చయ 

మునకుగాను, సర్వదా తన సత్యస్వరూపానుసంధానాదులను చేయుచుండిన 

యెడల కాలక్రమమున మనోవాసనా సంకల్పములు క్షీణించి తన మన శృంచలతా 

రాహిత్య్టమునకు సాధనమై అప్పుడు మనస్సునిస్సంకల్పము గ నుండును 

ఇదియే అమనస్కత్వము. ఇదియే మోక్షసాధనమై మోక్షప్రాప్తిని కలి 
గించును. దీనినే :__ 

౭యి 
(ఎ) 

సత 

కో సంకల్పమనసీభిన్నే స కదాచన కేచన, 
య 

అవిద్యా సంస ఫతిశ్చిత్హ ౦ మనోబంధోమలం తమః 

ఇతి సంకల్పజాలస్య నామా న్యేకా తాని రాఘవ, 

అని (శ్రీ రామచం(ద్రమూరి కి సంకల్పము మనస్సు యివి వేరువేరువస్తువులు 
కావనియు అవిద్య, చిత్తము, మనస్సు, బంధము, తమస్సు, మలము, అని 

సంకల్పడాలమునక నామములనియు, యిట్టి సంకల్పజాలము జారిపోయిన 



యెడల  శేషించి సత్యజ్ఞానానంతరూపము తానుగనే (ప్రకాశించునని దూ రూప 

వశీష్టభగవానులు 'తెలుపుచున్నారు. కౌన ముముక్షువు తన మనస్స రూపు 

తాత నక అ జ అద ఇద ఆన నె యిట్టి దని టై విధమున తెలుసుకొని తన మనస్సును నిస్సంకల్పమెన దానికా 

చేసుకుని పరమ లాభమును పొందుటయే యీ విమర్శయొక్క- (ప్రయోజ కూ 

మని (గహించ వలెను. 

మాయా స్వ రూపము 

మాయ అనగా లేనిది అని అర్థము. లేనిది అనగా నేమి యనిన మజ 

యనుభవమునకు యున్నట్లుగా కనబడుచు, యీ యున్నది యేమిటి యని 

నితా నిత వివేకముతో విచారించగా లేనిదే యగుట. దీనినే యా-మా-సొా == 

మాయ. యేది లేనిదో అది మాయ యని చెప్పబడుచున్నది. శ్ర శంకడ 

భగవత్సాదులు లోకానుగహము గలవారై , జీవులను యీ సంసార దు౭ఖఇు 

సాగరమునుండి ఉద్ధరించుటకుగాను (శ్రుతి, అనుభవ, యుక్తులతో ౨దూ 
సంసారము మాయాస్యరూపమనియు, మాయాకార్యమనియు, నిర్ణారణచే మె 

యితర మతవాదములను ఖండించి అద్ర కక సిద్ధాంతమును మనలకు నిఢడూ 

పించి, స్థాపించి (పసాదించియున్నారు. ఇట్ట అదై ్యతసిద్దాంతమునె మాయా: 

వాదమనిగూడ కొందరందురు. అదై కితసిద్ధాంతమందు యీ మాయ అనాడొ. 

అనగా యెప్పుడు వచ్చినదనినగాని, యెట్లు వచ్చినదనినగాని తెలుప శరై యు 

గానిది. కొని యీ మాయ సాంతము. అనగా మానవుని వివేక [పయత 

ములను చేయుచుండును. ఈ మాయయే మన వా స వస్వరూపమగు 
వాుణవే 

స్వరూపమును కనబడకుండునట్లు చేసి, జీవులకు సమస్త దుఃఖములను 



కలుగజేయుచు సంసార చ్యకమున తిపుచున్నది. ఈ మాయమే మనస 
స్వరూపమైన సత్యజ్రానా సంత సృరూపమును కెలియకుండునటుల చేయుచున 

య్యా 

దీనినే శ్రీకృష్ణ భగవానులు “నాహం (ప్రకాశ స్పర్వస్య 
సమావృుతః” నను మాయవలస ఆవృతుడనైై ఎనందరకూ తెరి 

లేదు. అనగా యా మాయను తొలగించుకొన్నగాని నన్ను యెనరునూు 
దా 

చూడలేరు యని దిని యర్థము, మాయ అన్ననూ ఆజ్ఞానమన్ననూ ఒక్క 
ద 

టియే. జ్ఞాన 
— F ల్ ల జ లా క అదం 9కి ఇ నావృతం జ్ఞానం తన ముహ్యూస్తి జనవఃక ఈ జ్ఞానమును యెల్ల పుడును 

అజాన మావరించి యుండును. అందుచెత పురుషులు మోహము నొందు 

చున్నారు. అనియు యింకను ' (భామయన్సర్వభూతాని యం[త్రారూఢాని 

ఈ మాయచేతనే సర్వభూతములను యం(త్రముమీద నున్న 

వా లె |తిప నా ను గూడ 2 వ విక, వ చి వాటినివలె తిపుచున్నాను అనియుగూడ భగవంతుడైన (శ్రుకృష్ణ మూర్రియి 

తెలుప్పచున్నారు. 

(శుతిగూడ “మాయా మా(తమిదం డె తం, అదె ఇతం పరమారత ౭” 
యా యా డు 

అని యా సమస్త పరిచ్చిన్న భిన్న న్న దృశ్యమంతయు మాయయే 

యనియు పరమార్షము లొ యున్నది, అఖండ అద్వియ పదార్హ మొక్క పే 

యనియు తెలుపుచున్నది. ఇత్తై యింకను అనేక ,శుతివాక్యములు యీ 

సంసార దృశ్యమంతయు మాయాకల్పితమని తెలుపుచున్నవి. (ప్రకార 
న! 

tr 

గల 

ఆజానము అనునవి యన్నియూ కొంచ మించుమించు సమానార్హ 

యిచ్చుచు, పర్యాయపదములుగా నున్నవి. ఇట్టి మాయావిషయమె హాజంం 

అవసా భేద నిరూపణలనే యీషద్భేదమున్ననూ మాయ, (పకృతి, అవిడ 
ప్ర 

ల్ల tds 6 

(శీ అధ 

బహిరిచో భూతం యథా న్నిదయా ' అద్దమందు చూడబ డెడు పట్రణమువలె 

దర్పణ దృశ్యమాన నగరీతుల్యం నిజాంతర్గతం, పశ్యన్నాత్య్మని మాయయా 
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గ్ ర్ట స 
యదు అనియేకదా చెవుచునాడు. గాన యిది అందరి యనుభవములో 

౭ నున్నదే. ఇదియే ఆ మాయ గనుక యెవరును ఆ మాయను, నేనెరుగన 

చెప్పుట వివేకముకాదు. ఎందుచెన నగా ఆను మాయా కార్యమైన యీ కల్పిత 

దృశ్యమును ఆనుభవించుచునె యున్నాడు ఇంకసూ బాగుగ విచారించిన 

యా మాయను యున్నదనుటకుగాని లేదనుకుటగాని వీలుగాకున్నది. ఎట్లన 

లేదు, 'అసత్' అనుదనూ శశివిషాణము, వంధ్యాపుత్రునిలాగున తుచ్చము 

కాదు. మానవునిచే అనుభవింపబడుచున్నది. ఉన్నది అనగా “సత్ అని 

చెప్పుచమన్నను (శ్రుతి, యుక్తి, అనుభవములతో బాగుగ విచారించి చూచిన 

యూ దృశా నుభవములన్ని యు లేని పెయగుచున్నవి. దీనినిబ ట్ యెట్లుచెప్పుట 

కున్నూ సీలురేదు పీనిచే “నానదొాణ న్నోసదాస్త్' క్ అసి "జతివచసము 

జో చో తో |! ధల కాపు 

'తెలుపచుసెా ది. గాప కి మాయ *“'అనిరాాచరము అనగా చెహంటకు 
య న. 6 | ష్ $ Ny 

వీలుకానిదగుచున్నది. ఇందు చేతన యీ మాయాస్వభావమును బాగుగ 

తెలుసుకొనుటకు చాలా పరుష ప్రయత్నము కావలసియున్నది. ఒక వస్తువు 

గుగ విచారించి తెలుసుకొనినయెడల కదా 

లేక దానిని తెలుసుకొని యుపయోగించు 

కొనుటకో సాధ్యమగును. లేనిచోకాదు. ఏ వస్తువునై ననూ దానిస్వదాపస్వ 
లి — య క. 0౮ 

భావములను బాగుగ గుర్తించి జాగతతో యుపయోగించుకొనునెడల “విజ్ఞా 

యత శ్చేవితశ్చోరోమై. మేతి సశ(తుతామ్” నా గ్రియమునుబట్ట అపకారి 

కాజాలదు. ఇంకను తెలివిగా నుపయోగించుకొనువానికి కొంతనుప సకరించును. 

ఈ మాయను (గహించుటకు (ప్రయత్నమక్కరలేదు. ఏలయన అనాదిగా 

యీ కల్పిత దృశ్యమందు మనలను మోహింపజేయుచు సంసారదుఃఖమును 

కలిగించుచునెయున్నది. కాని యీ దృశ్యమఃభమునుంచి పవిముక్షుడుకాద 

లచిన ముముక్షవునకు యీ మాయాబంధమునుండి తప్పించుకొనుటకు 

ప్రయత్నమావశ కము కాని కష్టసాధ్యము. దీనినే “మమ మాయా 

దురత్యయా” నా మాయను అత్మిక్రమింస కష్టసాధ్యము, కాని “మామేవ యే 

ట్రవద్యనే, మాయా మతాంతర [ల Gh 99 నన్నెవరా శయింతురో వారు మాత్రము 



CoD 

యిలట్ మాయను సులభముగా దాటగలరు. అనిన్నీ యింకనూ 

“మాయయా పహ్మతజ్ఞానా ఆనుళం భావమా (శ్రితాః మూడులను 

వారలు మాయచేత  అపహారింపబడిన జా 

అజ్ఞానముచే కూడుకొన్నవారై , అనృతము, హిం 
యా 

ములను ఆ(శయించుదురు అనిన్నీ శీ కృష్ణ భగవానులు యా మాయను 
[ఈ 

గురించి చెప్పుచున్నారు. గాన ఆ పరమాత్యస్వరూపమును వొందుటకు మము 

కు వెనవాడు సర పయత ములచేతచూ యా మాయకారగ।మెన కలిితద | డా 
Qa 

మందు మోహితుడు గాకుండ నుండవలయును. ఏలగన యా మాయ వేయు 

చమత్కారము. ఈ చమకత్కారమే జీవునికి తన అఖండ సత్యస్వరూపమెస 
రం షా 

'సత్యజ్ఞానానంత లక్షణములను కనపడకుండునటుల చేసి యా మాయచే కల్పిత 

మైన దృశ మందు జీవుని మోహింపజేయుచున్నది. దీనికిగాను యీ 
(సపంచముయొక్క. కలిమి. ములం జూపుచున్నది. అనగా ఉన్నది లేనట్లు 

గను, లేనిదియున్నట్లుగను వునికి కనబరచి భ్రాంతియుతునిగా చేయుచున్నది 
అమే GG అన టా జ శ 33 లో క ఒక దినిని “అస్యసత్వమసత్వంచ దర్శయతి” అని [కుతి వాక్యము చెప్పుచున్నది 0 

04౨ oc) 

జ Pa 

7 

ఇంకనూ యో మాయా శ కియే స్వభావముచెత, నిత్యుడు, నిరికారుడు, అసం 
Ie 

= 

గుడు, నైన ప్రత్యగాత ను జగ దూపునిగా చేసినది. అనగా యీ సర్వద్భుశ 

ఈశ్వరుడు అను విభాగములుగా 

“జీవేశావాభానేనకరోతి” అని తెలుపుచున్నది. నిర్వికారియెన కూ టన్జుని మ్ - 
యందు__వికారాదులను యెంతమా(త్రము కలుగసీయక యీ జగతు నంతయు 

Le) 

ఆఅకనియందె కల్పించినది ఇట్లిది అనాధ్యకార్యముగదా ఇట్టి అనాధ్యకార్య 

ములను యుటయు మాయయొక్క_ స్వభావము. “మాయా యాం దుర్హట 
త్వంచ స్వత సిద్ద త్రి నాన్యత కః అనిన్నీ యింకనూ యీ మాయయందు 

అఘటనాఘటసళ క్రి సహజముగ-_అగ్నియందుష్ణ త్వము, ఉదకమునందు 



మాయా స్వరూపము 

a 

(దవత్వము యున్నట్టున్నదనికూడ విద్యారణ్యులు చెప్పుచున్నారు. కాని యీ 

మాయ యంత అఘటనఘటనా సామర్యము గలిగిన చమకత్కారియెననూ- 
ఆ Q 

శ్లో ॥ _నవేత్తిలోకోయావత్తం సాకెత్తావచ్చమత్హ్క్భృతిమ్ 

ధత్కేమనసి పళ్చాత్తు మాయై షేత్యుపళామ్యతి | 
3 

లోకములో మాయా చమక్కారములు చేయువాడు తానగుపడక యెన్నియో 

చిత (ప్రదర్శనములను గనపరచి చిటచివరకు అటివి అన్నియు అసత్యములని 
ఠు 6 

తోచగనే మిథ్యమైనట్లు యీ మాయ ఆ పరమాత సాకొత్కారము కలుగు 

నంతవరకే తోచును. గాని ఆత సాక్షెళ్యారము కలిగిన వెనుక యింత 

చమత్కృృతిజూపిన మాయగూడ  మాయమగుచు లేనిదియేయగును. 

ఇంకనూ యీ మాయాస్వరూపమునుగురించి.._ 

ల్లో 1 ననిరూపయితుం శక్యా విస్పష్టం భాసకేచ యా | 

సా మాయే ం(దజాలాదౌ లోకానాం (పతిపేదిరె 1 

రొ స్పష్షం భాతి జగచ్చేద మ శక్యం తని రూపణం | 
గ లట లా 

మాయామయం జగత సా దీక్షస్వా పక్షపాతత:ః ॥ 

అనగా యిం దజాలము మొదలై నవి చూచునప్పుడు యేదియు నిర్ణ యింప 

శక్యముగాకపోయిననూ చూచువారికి యెట్లు స్పష్టముగా (ప్రకాశించుచుండునో 

ది లోక (ప్రసిద్దమైన మాయగా నిశ్చయమగుచున్నది. ఎట్ట నయీ జగ 
డుగా గా 

దృశ్య పదార్లములలో నెదియును సత్యలక్షణమెన తికాలాబాధితమై (త్రివిధ 
G ఢి యా ఆ ॥ రా 

పరి ద రహితముగ లేదు. ఇదిగాకనూ దృశ మందు యె వస్తువు స్వభా 

వము చేతనై ననూ యిది సుఖము యిది దుఃఖస్వయాపమని నిర్ణ యించి 

చెప్పుటకు వీలుగాకున్నది. జీవులకు (మానవులకు) కలుగుచున్న క ర్భృత్వ 

స యీ 

శ 

భో కత్వములకు వా స్తవక ర యెవరునూ వివేకముతోజూచిన కనపడుట 
అనే ద చ 

లెదు. ఇస్సు మానవునికి కలుగుచున్న సుఖదుఃఖములుకూడ వస్తు నిష్టములు 

24 

cf 



(బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

గాక తనకు అనుకూల (ప్రతికూల జ్ఞానముచే కలుగుచున్న తన సంకల్పవ్వ్వు 

లను బట్టియే కలుగుచుండును. గాన యిట్టివి కల్పితములు. ఈ విషంయయవ్వు 

లన్ని యూ (పత్యక్షెనుభవము_క రృ క్వార్యాధాస నిరూపణములలో సవి _ప్తర 

ముగ వివరించియుంటిమి. ఇట్టి యనుభవములన్నియు మాయాక ల్సి తయే గూ = 

యో కనపడెడు జగ త్తును మాయామయమని తెలుసుకొనవలయును. ఇండ 

సత్యలక్షణము నకు నిలుచునది యేదియు కనబడుట లేదు. అయిననూ ముఖ్య 

లను యీ మాయాకల్సితదృశ్యము (పత్యక్షముగా బాధించుచు సంహ 

పరంపరగ దుఃఖమున ముంచుచున్న ది, ఇట్ట మాయా శ ర్రీని నిరూ వించచుట 

చిత్త జయమువల్ల నే సాధ్యముకాని అన్యధాగా కాజాలదని వసిష్ట భగవానులు 

శ్రీ రామచ 0(ద్రమూ ర్తి రికి యీ మాయాశక్తి యిట్టిది యని నిరూపింప పదలచి, 

లవ జోపాఖ్యానములాగుననే గాధి యుపాథ్యానమును (శ్రీ యోగవా శిక్ష యు 

నందు యీ విధముగ తెలుపుచున్నారు. 

ఈ భూమండలంబున కోసలంబను దేశంబున గాధి యను పేరున 

నొక బాహ ణుడుండెను. ఆ వ్విప్రండు వేదమార్గానుసారియై జపతపయబు 

లాచరించుచుం డెను. ఇట్టుండి కొంతకాలమున కాతనికి మాయను చూడవళ 

నను కోరికగలిగి విష్ణుమూర్తి నిగురించి ఘోళతపంబు చేసెను. అంతట కము 

మూరి ప్రత్యక్షమె సీ తపస్సుసకు మెచ్చితిని, ఏమి కావలయునని రాహు 
(mn) రా 7 

గగా ఆ వ్నిపుండు తన మనో షమెన మాయను చూచునట్ట్లు ఆవుకు 
Sl (య 

వరమిను ని 

ల్లో మాయామిమాం త్య(దచితాం భగవన్సార మాతి ౦ | 

Rae (దమ్హ మిచ్చామి సంసార నామ్నీ మాశ్చర్యుకారిణీం ॥ 

ఓ శ్రహ ;పరమాత సంబంధినియు, ఆశ్చర్యకారిణియు, సిచే తచాంప 

బడినదియు, సంసారంబను "పీరు గలదియునగు నీ మాయను జూడగో ఆట ఇని 

తెలిపెను. 



మాయా స్వరూపము N 
= 

న్వు 

అప్పుడు నారాయణుండు ఆ విిప్రనిగాంచి సీవు మాయను చూడగలవు 

పిచప నద్దానిని విడవనెంచితివేని విడవుమని చెప్పి, ఆంత తర్జానమునొం డెను. 

అంత నా మునిపుంగవుండు (శ్రీహరి ర్శ్గనంబున  నానందించు 

కొంతకాలము గడిపి యొకదినంబున కొలనుకు స్నానంబునకుంజని 

అచట విష్ణువరంబు జ్జ మి కి వచ్చి “మాయను చూచుదునుగాక” యని తలంచి 

స్వా నముచేయనారంభించేను. అప్పుడు 

స్ట 

శో॥ జలస్యాంతే విధావంతర్దల మేష చచారహ । 

అంతరల విధాతసి న్విస ఎత ధ్యానమంత్రఢీః ॥ 
మః 

ల్లా ॥॥ ఆవృతం బంధుభిః నన్నె ర్భార్యయా పాదయోః (శ్రీం | 

మాతా గృహీతం చుబుకే నవవ్యంజనలాంభఛితె ॥ 

0 గ్ర 
rE 

0౮ ర్ట 
sf గ్ ర స్ట 3 

eA 
(1 బ్ర గ 

te ౮ బ్రో శి 
యం 

| ౬ te CD oO & ఫ్ 3 2 0 స్ ప్ర 
Oe 

el) 

మం|తంబును మరచి తన గృహమునందు తనను మృతినొంచెన వానిగును, 

(వాణరహితునిగను, దుఃఖితులగు బంధువులచత బట్టువొనబడినవానిగను. త్ 

పాదములమీద బడియున్న భార్యగలవానిగను, నూతనములగు శ (ఘివులచ 

చిహ్నితమగుగడ్డమునందు తన తల్రిచే. (గ్రహింపబడినవానిగను జూచిన 

వాడాయెను. (మాయా (ప్రభావముచే స్వప్న్మ్ర్ప్రాయముగ నాతనికట్టు (క్రాంళిచె 

కనబడెను 

శ పత కత్రోల | పలాపాకుల చేషితెః | A అథ త తా్రాల కల్లో (పలాజ క్ని 
ఇనా 

లు చా 

సీతంళ శానమాన్హానం వసాపంక కళంకితమ్ ॥ 
ఇ 

తత్ర తే జ్వలనే దీ చక్రుస్తం భస సాచ్చవం । 

= రై యళ ర 1 
అంతట నాకాలంబున నధికంబులగు రోదనంబులచే వ్యాకులంబగు నృత 

బులుగల తన బంధువులు తన శవమును దుర్గంధభూయిష్టం బగు శ శానంబునకు 



గొనిపోయినటులను అచ్చట నా శవమును (పజ్యలించుచున్న అగ్నియందు 

భస ము చేసినటులను గాంచినవాడాయెను. 

ల్డొ ॥1 ఆఅథాపశ్యదసాగాధిః స్వాధిపివరయా ధియా | 

హూణమండల పర్యంత (గా మోవాంత నివాసినామ్ ॥ 

వక 6పచానాం వీయోగరే? ప శల నౌ (ఆ గ్ ళ్ 

యై 

శా ॥ సంపన్నం శ్వాపచాగా రశిశుం శంపచవ లభం | 
య వం య? 

ద్వాదశాబికతాం త్యకాష సంస్థితం ఊోడశాబికమ్ ॥ 
ది నబ “ధి ద 

ఓ రామచం[దః అంతనావి(ప్రుండు మనోదుఃఖముచేత స్ట్రూలంబగు బుద్దిచె తనను 

హూణమండలమునకు [పాంతముననున్న [(గామమున నొక చండాల స్త్రీ 

క్క గర్భమున (ప్రవెశించియుండిన యాసపెచే కనబడి నలని వన్నె కలిగి 
య 

యాచండాలురకు "పేమప్మాతు డె చండాల గృహముసం దె వృద్దినొందుచు 

పం(డెండు సంవత్సరముల వయసుదాటి పదునాజు సంవత్సరముల (సాయము 

గలిగియున్నవానిగా గాంచె 

3 

థో పీవరాంగముదారాంస 
cn 

Ca) 

జ్ 2 అజ ఇ a ఇ చా ణ్ ర దీ అల ఇల్ 

వ్నిశాంత౦ వసకుంజపషు సుప ౦ గెదిచరిషుచ ॥ 

Ca 

సి నం పష్మతకుంజషు గుల్మ పు కృతాలయం | 

ఆ విప్రండు తనను అట్లు పదునాజు సంవత్సరముల |పాయముగలిగి బలసిన 
లా 

యంగంబదులును ఉన్నతంబుఅలగు భుజశిరంబులును గలిగి సిలమేనుంబు జోలి 

యున్న వానిగను, పుష్పగుచ్చంబులం “పూలగొత్తుల) బోలు స్తనంబులును 



మాయా స్వరూపము 87 

జివురుటాకులంటోలు హ_స్తంబులునుం గలిగి తమాలలతంబోలియున్న యొక 

చండాలకాంతతో గూడి పొదరిండ్రయందు ని(దించుచు పరశాలలయందు 

వసించుచు, 

వాడాయెను. 

శో 

వంశాంకురంబులగు పుత్రులను గనిన వానిగను గాంచిన 

కళ(తవంతం సంపన్నం సితం (పకీణయౌవనం | 

సంసితం మఠికాంసపసర6ర; కృత్వా దూరే మునీం[ దవత్ | 
థి ణు 

యా 

జరాజరఠతాంయాతం స్వదేహమనుప్తతకం। 

అథాపశ్యదసౌ గాధిర్యావత్తస్య కళ(త్రిణః ॥ 

తత్క-క(త్ర మశేషేణ నీతమాహృత్యమృత్యునా | 
తతళో'క పరీతాతా (పలాపవికలాననః ॥ 

తంవిహాయ నిజందేశం విగతః సా(శులోచనః । 

విజహార బహూనేశా నుః 'తక్చింతయా ఒన్వితః ॥ 
ఓ) 

ఇట్లు పుత్రవంతుడును భార్యతోడ గతయౌవనుండునై దూరభూమియందు 

పర్థ శాలను నిర్మించి యందు మునీం[దుని విధంబున నుండగా సీతని భార్య 

పృత్రులతోగూడ మృతు వుచే (గసింపబడియె. అంతనాతండు శోక్యగస్తుడె 

విలపించుచు స్వదేశంబు విడిచి చింతచేత ననేక దేశంబులు దిరుగుచుండెను. 

కో 
రా 

ఏకదా[పాప కీరాణాం మండలే మ *౦పురీం। 

సామంతె రలనా శ్చ నాగరె శ్చ నిరంతరమ్ ॥ 
వా లు. రా 

స్వర్షమార్ష్లోపమం రాజమార్షమస్యామవాప సః । 
గొ NM "క 

మణిరత్నకృతంద్వారం త|త్రమంగళహా స్తినమి Il 

దదర్శామల శై లేం[ద మివ సంసారచంచలం ! 

ముతేరాజని రాజారం విహరంతమిత సతః ॥ 
ఖా a) అణాల 



—E బప హ్మావిద్యానుసన్దాన దర్పణం 

ఇటుల తిరుగుచు రదేశంబునందు (శ్రిమంతంబను పురం ౭౬ు ౫కి 

యందు సామంతులతోడను, స్రీలతోడను, ప్పరజనులతోడను సంకులం శ్రా 

మణి శేష్టంబులచే నిర్మితంబులగు ద్వారంబులు గలిగి స్వర్ష్గమార్షంబు న్ా 
i 
oo 

రం కక జ్ర 

యున్న రాజమార్షంబు (బవెశించి యందు జరించుచున్న పర్వతేం దంజు 

బోలినడియు, రాజు మృతినొందగా నొక్కని రాజుగా గహించుటకం నిటు 
నటు వెదకుచున్నదియు నగు నొక భ(దగజంబుం గాంచిన వాడాయెను. 

గ 

La] 

శో, ఆలోకయంత మాదాయ తం కడేణ సుచారుణా | 
రా 

స్వకంరే యోజయనే రుత చెఒర్క-మిన సాదరమ్ ॥ 

అతండట్లు చూచుచుండగా నగ్గజము తన తుండముతో నా చంకా కొ 

(గ్రహించి మేరుతటంబున సూర్యుని పగిది తన మెడయందు నునిచికొా నిజ 
ఆయెను. ఆ ప్పరుషుండు భృదగజంబుమీదనుండగా నంతట జయదుందుక్షొులు 

_మోగెను. ఆ పురుషుని వరాంగనలు వచ్చి యలంకరించిరి. అంతట నమ = 

మగు రాజలాంఛనములను భోగములను పొందినవాడై గవలుడను నామం 
బుతో మంత్రి సామంతులచే పరివేష్టితుడగుచు యా చండాలుడు - రదేశయు= 
నెనిమిది సంవత్పరంబులు రాజ్యంబు చేనెను. అంత నొక ప్పుడు దై వవశాం 
బున నతడు తన రాజాలంకారములను సినవాడై , పూర్వవేషంబున కో 
వెలుపలికిం జని యచట నల్ల ని ఛాయ గలిగి కిన్నరలు మీటుచున్న చక రజా 

లుర సమూహమును గాంచెను. అతడట్లుచూచుచుండగా నా గుంపులో నడుం 
డగు నొకడు వీనిం గాంచి “యీోరాజును ఓ కటంజకా యింతకాలంబునమూరశడి 
సీ వెచట నుంటివి ? దై వవశంబున కనబడితివి. నాకు చిరకాలబం ధు ౭కముు 
గదా! ఎచట నున్నావో చెప్పమని “ఘంబున నడిగెను. ఇటుల యా చంకా ౩ 
డడుగుచుండ, యా రాజు నిర్ణక్యమును జూపుచుండినను యిం శక €ో 
యా దృశ మునంతనూ గవాక్షములనుండి రాజపత్నులు, మంతులు వదెజావ 

మును గూడ జూచి యితడు చండాలుడని తలచి మిగుల విచారపడినవా రా ఊచ 
Ro 

అంతట నారాజు యంతఃపురంబున బవేశించెను. కాని. అచట ఆయన భా రోక్టాలూ, 
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యితనిని స్పృశింపక కయుండిరి. ఇ ట్లారాజు ధనహీనుండగు 

నసహాయుండయియున్నవాడాయెను. 'అంతట నచట 

దను తాము చిరకాలము యీ చండాలుని గంసరంబున డోజకంతుల 

ముయితిమని తలచి (పాయళ్చి త్తాదులను పొందుటకు అగ్నియండు [పవే?ింప 

నిశ్చయించి, బంధువులతోసహా అగ్నిప్రవేశమెరి. సహజముగా యూరాజు 
డా 

మహనీయుడు, తపస్సంపన్నుడు, వివెకియుగాన యి 

నా నిమిత్త ంబున సీ దేశంబున నిటి యనర్థంబు సం ప మరయ, (దకికి 
ర ఎవ a 

యీ దుఃఖము నొందుటకంచు నాకు మరణంబు మెలని దలచి గలునడను 

నారాజుయెదుట [ప్రజ్వలించుచున్న యగ్నియందు నిర్విచారముగ తన దేహ 

మును నాహుతిచేసిన వాడాయెను. ఇంతలొ స సన్ని యందు కలుగుక్షోభముచేత 

యాగాది ముని మోహంబునుండి తెలివినొందిన వాడాయెను. ఆ గాధిముని 

రండు ముహు రములలో (భమ రహితుండె 
ann) (sen 

కొ ముహుర్త ద్వితయేనా ౬నౌ గాధిరాసీద్గత|భమః ] 

కోఒహం కిమివపళ్యామి కిమకా ర్రమహంకిల ॥ 
లా 

శో॥ ఎవం విచారయంళ్న్చిత ముడస్థాదుదకాంతరాత్ | 

ట్ 

నిత్యమేవ మనంతాసుభమదృష్టిసు దేహినామ్ ॥ 

శో; చేతో (భమతి శార్టూలో వనరా 

అవధార్యేతితం చిత్తమోహం గాధిర్నిరాయాసః ॥ 

ణి 
82% ప. 

కో॥ దినాని కతిచిత్తసిన్ స్వకయే వా శమెతదా । 

అనగా రండు ముహు_ర్తములలో భమ రహితుండై నేనెన్వడనుః ఏ ఏమి చూచు 

చుంటిని ! ఏమి చేసితిని: అని విచారపడుచు నా జలమధ్యంబునుండి లేచి తన 

చిత్తము (భ్రాంతి దృష్టులందు [భమించుచున్నదని నిశ్చయించి=చి త్త 



మోహంబు విడచి కొన్ని దినంబులు తన యా_శమము నందుం శ్రా 

పాడొయెను, 

అట్టి సమయంబున నా గాధిముని వద్దకు నొక యతిథి రాగా అతకవై 

పూజించి తృ ప్రి పిపరచి అనంతర మాయిరువురు వారివారి వృత్తాంతముల కాక కు 

కొనుచుండిరి. అట్టితరి గాధిముని ప్రసంగవశంబున తన యతీధితో__ క్రై ప 

మిక్కిలి కృశి కంచి. బడలికగా కనబ డుచున్నారు. కారణమేమని అడిగా 
వాడాయెను. అందులకు ఆ యతిథి యిట్లు బదులుచెప్పసాగెను.... భూముండ 

లమున కీరంబని స్యుప్రసిద్దంబగు పురంబుగలదు. అందు నను పురజనులశే ప 
పూజింపబడినవాడ నె యొక మాసము నివసించితిని. ఇటులనుండగా నాకనా 

డొకండు పస్థావన వంశంబున నాతో నిట్లనియె ఓ విపా! యీ నగరంణున 

నొక చండాలుండు రాజై యెనిమిది సంవత్సరంబులు రాజ్యుంబేలుచుండి కౌ ?౫వక 

తెలుసుకొనంబడి అగ్నియందు బడినవాడాయెను. అంతట నచ్చటి _(బాహ్మాణ 

బృందంబును నగ్నియందు (పవేశించిరి _- అని యిటుల వాని ముఖంబునుూండి 

విని, నేనా దేశమునుంచి వెడలి (ప్రయాగకుజని అందు స్నానమును జబ 
మును (పాయశ్చిత్త మును జేసుకొని, మూడు చ చాంద్రాయణములుచెసి-_యిప్పుడు 

వచ్చుచున్నాను _ అందుచే శమపడి కృళించితిని. అనగా ఆ గాధిముుని 

(వాహ ణునివలన యీ వృత్తాంతంబు విని యాళ్చర్యపడి, యిది జై 

వృత్తాంతమువలె నున్నదని యాతోచించినవాడాయెను. అంతట ఆగాధియుని 

తాను చండాలుడై యున్న దేశమును జూడగోరి 

ల్లో హూణమండల ముత్చృజ్య రమండల మాయయౌొ। 

అథాత నాఒను భూతాని దృష్టాన్యాసేవితాని చ ॥ 

స్థానాని నగరేఒసశ్యజ్ఞనేభ -ః (శుతవాం స్తథా । 

అనేక చేశంబులు గడచి _ కాను ముందు జూచిన హూణరా జరి రాణు 

జేరినవాడై అచట చండాల రూపమున తాను వశించియున్న గృహాయును 



చ ర న్స జ జీ 
గాంచెను. అచట ట పూర్వగుర్హు రులను--తన వ తాంతమును జి పికి తెచ్చుకొనుచు 

అశం నొందుచు తనవిధివిలా నము మునకు చింతించిన వాడాయెను. మరియు 

తన 

ముని తనలొ ' నిట్లు చింతించినవాడాయెను. “గొప్పది యగు సీ మాయను విష 

కనుపరచెనని తలంచు చున్నాను" అని నిశ్చయించి ఆచటి ను 

యొక సర్వతగుహయందు (ప్రవేశించి నారాయణుని గురించి తపము చేసిన 

వాడాయెను _ కొంతకాలంబునకు నారాయణుండు (ప్రత్యక్ష 

యింక నీకేమి కావలయునో కతెలుసమనిన, 

a] 

శో॥ దేవ ఏషా త్వయా మాయా దర్శితాఒతితమోమయీ 

తస్యా మర్మ న జానామి _(భమస్పత్యోఒభవత్కథమ్ ॥ 

అనగా ఓదేవా ! సీపు కనబరచిన తమోరూపిణియగు మాయను గాంచితిని గే 

కాని అందు (భమ సత్యంబెటుల నాయెను. దీని రహస్యము తెలుపమని యడి 

గను. అంత నారాయణుండిట్లనియె వ్ 

వి. విప సాధాం8ది చి తసం నబహిసం కదాచన । 
ఉం అ అ*౬ డు థ్ 

స్వవ్న(భ్రమ పడార్లేపు సరై ్వరేవానుభూయతే ॥ 
0 డ్ జ యా 

జీ 

ఈ [పపంచ దృుశ్యమున కంతకును చి త్తే కారణము. ఏదోయొక కాల 

మున తన చిత్తమునందున్నదిగాని యెప్పుడును (అనగా క కాలపరి పొకమ ముంచు 

తన చి త్తముకం కొ వెలుపల కనబడ నేరదు. ఈ యర్థము స్వప్నాదులయంచు 

అందరి చేతనూ అనుభవింప బడుచున్నది. 

శ్లో య(తానంత జగజ్ఞాలం సంస్థితం కేన చేతసా । 

శ్యపచత్వం (పకటితం యది తద్విస్మయోత కిమ్ 1 

అనబుదా శఇపచతా | పతిభాసవళశా ద్వధా ధ్ర వ్ (© క్ర యం న్స్ | 
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తధె వాఒతిథి రాయాతో దృష్టవానసి సం|భమే || 

కాకతా య యోగేన చేతసి శ్వపచస్థితి రి! 

సర్వేషాం హూణ రాణాం తథైవ (పతివీం బితా 11 

తనయందున్న అనంతంబగు జగజ్లాలము గల చిత్తము చండాలత్వము కన 

బరచెనేని అందేమి ఆశ్చర్యమున్నది. సీవు ఎట్టు చండాల రూపుడనై తినని 

తలంచితివో అట్లు (భ్రాంతి వశముననే అతిథి వచ్చెననియూ చూచితివనియూ 

దలంచితివి. అటులనే లేచిపోవు చున్నాసనియు, హూణరాజ్యమును పొందితి 

ననియూ దలంచితివి. అటుల, తొల్లింటి కటంజుని గృహము చూచితివి, 

అటులనే రనగరమునకు బోయితివి, అటులనే అచట శ్వపచుండు రాజ్యం 

బేలిన వృత్తాంతమును వింటివి. నీ చిత్తము చండాల రూపమెటుల కన 

బడియెనో అటులనే కాకళా-య న్యాయముచే సమ_స్తమగు హూణుల 

యొక్కయూ, రులయొక్కయూ చిత్తమందున కనుబడెనని యెరుంగుము 

అని: 

చ 

తా కదాచిత్సతిభె3ైవ బహూనామపి జాయతే । 
య 

కాకతా యసితివ ద్విచిత్రా హి మనోగతిః ॥ 
య్ 

మనోగతి విచిత్రమైనది. కాకతా య వృత్తాంతము అనగా ఒకటియే (ప్రతిభ 

పలువుర కేకకాలమందె కలుగుట-- నీ వెట్టి శ్వపచరూపము గలవాడనై తినని 

(భమించితివో అట్టి స్వరూపముకలిగి కటంజకుడను పేరుగల శ్వపచుడు 

హూణరాజ్యంబున నుండెను. వాడు కళ్యత్రహీనుండై దేశాంతరమునకేగి ర 

రాజై యుండి పిదప అగ్నియందు (ప్రవేశించిన వాడాయెను. ఆ కటంజుని 
వృత్తాంతము బోలు వృత్తాంతముగల యీ (భ్రాంతి మాత్రము నీదు చిత్తంబున 

కలిగను. ఆ వృత్తాంతమువిని నాయది యని తలంచితివి. ఇదియంతయూ 

మాయజచేకలుగుచున్న (భమవిలాసము యని తెలిపి ;-- 



శో॥  అయంసోహమిదం తన ఇతి మజ్జః 

సర్వ మేవాహ మేవేతి తత తనా క నావసీదతి 1] 

కా విప పర్యవసా నేయం మాయా సంసృతినామికా | 

ఆత చింతనయైవేయం కయమాయాతి నాన్యథా ॥ 
లో న గృ హతి పదాల్టేషు విభాగానర్థ భావనాం । 

తేనాసాభ్రమమో హాము తత్త్వట్లో ౩ నావసీదతి ॥ 

శ్ జ్ఞానన్యాపరిపూర్ణ త్వాన్న శక్నోషి మన్ (భ్రమం | 

వినివారయితుంతేన తేనె నె వా(క్రమ సే క్షకాత్ 1 

శో చీతృనాభిః కిలా న్యేహ మాయా చ[క్రస్య సర్వతః 

స్టీయతే చేత్తదాక్రమ్య తన్నకించి తృ_బాధతే ॥ 

ఆత జ్ఞానరహితుడు సర్వదా భేదభావనగలవాడై వాడు, వీడు, చేను, నీవు, 

నాది, యని తలచుచూ సంసారసాగరమున మునుగుచున్నాడు. సంసారంబను 

సీరుగల యా మాయ అంతములేనిది. ఇది ఆత భావనచేతనే క్షయమొం 

దును గాని యింకొకవిధమున నశింపనేరదు. ఈత త్వజ్తానముకలవాడు పదా 

ములయందు భదబుద్ధియునూ, ననర్థ హేతువగు ఛావనను చేయడు. కావు 

థ్రాంతిమాలములగు సీ జ్ఞానములయందుండి దుఃఖింపడు. ఓ విప్రా! స్రీకు 

ఆత జ్ఞానము, పరిపూర్ణత నొందకుండుబవలన, సీవు మనో భమమును 

మరల్పజాలకున్నావు. కావున మనో(భమచే దుఃఖము నొందుచున్నవాడవు. 

ఈ జగ|ద్రూపంబగు మాయాచక్రంబునకు చిత్తమే నాథి యగును. అట్ట 

చిత తము నిరోధించి యుండునెడ మనస్సు నిర్వికారముగా గా చేసికొని యుండు 

నెడ నా మాయాచ(క్రమగు యాదృశ మేమియునూ బాధింపదు-_. అను 

మొదలగు తతో పపదేశమును న నారాయణుండా గాధిమునికి జేసి ఆంతరానుండ 

యె -ను. అంతట మహానుభావుండునగు నాముని, భవదుఃఖరహితుడును, భోగ 

వాంఖా విము కృుండును, ౯ జీవన్ను కృరూపుండును , ళభమరహితుండును, సరి 

పూర్ణంబగు చిత్తముగలవాడైై నంహర్ణ చం ద్రునిట్లు తనయం డానందించు 
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వాడాయెను. గాన విద్వాంసుడు యీ మాయాశకిచే కలుగుచున్న సంసార 

స్వరూపము (భ్రాంతి మాత్రమనియూ, యియ-ది మాయా కార్యమనియూ 

తెలుసుకొని తన స్వస్వరూపమును దృశ్యరహిత _స్వ(ప్రకా శ-సర్వాధిషాన- 

సజా "య-విజా య- స్వగతభేదరహిత- అసంగ, నిత్య, నిరతిశయ, 

అఖండ, పరిపూర్ణ చెతన్య స్వరూపమనితెలసికొని స్వానుభవమునకుగాను 
ఫ్ 

నిరంతరానుసంధానమును చేయుచుండవలయును. 

జాన వతిబంధములు, వాటి నివ ర్తకోపాయ సం “హాము 
చో న ణా 

ఇచట జ్ఞానమనగా (బహ జ్ఞానము, జీవునకు జ్ఞాసము కలుగజేయ 
చా 

కుండ బాయునట్టి (పతిబంధములు నాలుగు గలవు, అందులో మొదటి [పతి 

బంధము, _“మహాపాపవతాంన్ఫూూణామ్ జ్ఞానయజ్ఞోనరోచతే” జాన 

యజ్లమనగా జ్ఞాన స్వరూపుడెన బహను నేనే అని తెలిసికొను ఇట్టి 
డు జః ఎ - ఠం 

ఇచ్చా _ప్రయత్నా భ్యాసముల యందు, మహాపాప (ప్రతిబంధముఇ యిష్షము 

కలుగదు, అను నచనానుసారమున యీ జీవునియొక్క అనాది జనా ర్రిత 

పాన సంచయము. ఈ (ప్రతిబంధ దోషము నిత్య నైమిత్తిక కరా నుష్టాన 
ములను (శ్రద్దతో యాచరించు చుండుటచేత కాలక్రమమున పాపము కీణిం 
చును. రెండవ 1|పతిబంధము ఏదియనిన అజ్ఞానము. ఈ అజ్ఞాన మనునది 

వుని చిత్తము నావరించి యుండును. నేత్రపటలాది దోషములు జొషధ'సేవ 

అంజనాదికములు మొదలగు వానివలన పోయినప్పటికిని, చీకటిలో నున్న 

ఘటమును చికటి యావరింని [ప్రకాశింప జేయకుండుసటుల, సత్కర్మాను 
స్టానములచేత జీవుని పాపములు నశించినప్పటికిని, అజ్ఞాన మనునది చిత్తము 

క్షజానము కలుగకుండ నిరోధించు చుండును. ఇట్ట అజ్ఞానము 

సాధు సంగమ సచ్చాస్ర్ర శ్రవణము వల్లను సద్గురు సన్నిధాన మందు 

(శద్దాభక్తులతో గూడి వేదాంత వాక్యములు వినుటచేత కాలక్రమమున 
నివ ర్తించును, అజ్ఞానము జ్ఞానముచేతగాని నివ ర్తించదు. అజ్ఞానము ఆత్మ 

క్ అగ నా 
ఇ we 

a 

నింప బడక ఆక స్వరూసము (పకాశము 
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నొందును. మూడవ (ప్రతిబంధము అసంభావన. అసంభావన యనగా డవ, 

(బహ లయొక్క- ఐక్యము ఘట, పటములయొక్క- ఐక?మువఠె వ్రర్యతము 
ల 

'నకు విరుద్ధముగా నున్నదని తలచుట. జీవుడు క _ర్హృత్వాది విరుద్ద ధర ము 

కలవాడే నందున చీవ్యబహ్యల కై క్యము సంభవింపదు. గనుక పరమ 

(ప్రమాణమైెన వేదాంత వచనములు జివ(బహ ల 

సంశయము నొందుట. ఇట్టి సంశయము మననముచేత ని 

వాక్య _గ్రవణముచేత కలిగిన జీవ(బ యకక జ్ఞానమును, త దనుకూల 

యు కులచెత, ఆలోచించుట మనన మనంబడును. అనగా ఘట, పటములు 

రెండును, ఇంద్రియ గొ గోచరమైనందున వానియొక్క ఐక్యము అసంభావిత మే. 

యినను జీవ, [బహ్మల ఏకత్వము శాన్రము చేతనే, పతిపాదింప బడు 

చున్నందున వేదప్రతిపాదితమైన వారియొక్క ఐక్యము, విరుద్దము కానేరదు. 

ఏలనన క_ర్తృత్వాక_ర్హృత్వాది ధర ములు జీన బహ లయొక్క స్వరూపము 

నందుండునవికావు. కాని అవి వ, (బ్రహ్మ ఉపాధురై న అవిద్యా, మాయల 

యందుండునవి. జవ(బహ శ్రైలు ఇరువురును శుద్దచి, స్తూపులు గావున వారికి 

అద్వి *యత్వము, అన్యోన్య _ ఐక్యము, సంభావీతము యనెడి యుక్తి 

పూర్వక [పమాణ పర ర్యాలోచసమును మననము యని ఎరుగ వలయును. ఇట్ట 

మననముచేత కాలక్రమమున సంశయమనెడి అసంభావనాదోషము నివ 

ర్రించును. కౌని సతతాభ్యాస మావ శ్యకము. విజిత భావన యనునది నాల్లవ 

(మతిః జంధము, ఉపనిషద్వాక్య (పమాణములచే వ జహ్మలయొ క్కు ఐక్యము 

వాస్తవమని విశ్వసించి యున్నప్పటికిని, భేదమే సర్వ నంవహారముల 
మి 

యందు (ప్రకాశించు చుండు విపరీత భావన యనబడును. ఇది బబ 'యమై 

కంము ఎట్లు చెప్పినదని 
లాం 

(ప్రత్యశెనుథ వసిద్ధమై జీవుని మోహింప చేయుచున్నది. ఈ (ప్రతిబంధము 

నిదిధ్భాససముచేత నివ ర్రించును. జీవ్యబహై క్యమును నిరంతరము అనుసం 

ధించుట నిదిధ్యసన మనబడును. ఇది అభా సమనంబడును. ఈ (పకారము 

జ్జానో త్స త్తి బతిబంధములు నాలుగుసూ, (క్రమముగా నిత్యనై మిత్తిక కరా 
యా ఇ 

నుష్టానము, వేదాంత వాక్య శ వణము, మనన నిది ధ్యాసనములచేత, అభ్యాస 



రి (బహ. విద్యానుసన్దా స దర్పణం 

పొటవమునుబట్టి కాలక్రమమున నివర్తింపగా, అప్పుడు “తత్త్వమసి” 

ఇత్యాది మహావాక్యములచేత [బహ స్వరూపయాదా ర్థ్యజ్ఞానము ఉదయించును. 

ఇదియే సమ్యక్ జ్ఞాసము. ఇట్టి జ్ఞానము తానుబుట్టి, సంసారమునకు కారణ 
జీ 

మైన త్త _ర్పుకరణాది సకల [పపంచముగా పరిణమించియున్న అజ్ఞానమును 

జీవునికి విశేషముగా నశింపజేయును. కాని జ్ఞానసాక్షొత్కా-ర పర్యంతము, జీవు 

కములె యున్నవి. దీనిన “విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞానం 

కుర్వీత |బ్రాహ ౯98 అనెడి శుతివాక్యము, "వునికి వాక్య శవణ ముచేత (బ్రహ 

స్వరూపముయొక్క- సాకొత్కా-రముకొరకు మనన నిదిధా-సనములనెడి పజ్జను 

చేయవలయునని అనగా సంపాదించుటయావశ్యకమని సృ ఎ్రష్టముగా తెలుపు 

చున్నది. 

ఈ సంసార (భమయేజీవునకనాది, గాని సాంతమని శాస్త్రము చెప్పు 

చున్నది. ఈ (భమనుగురించి వివిధ నిరూపణలలో సం దర్భానుసారమున, 

వివరించియుంటిమి. అయిననూ వునికి యీ వా అనాది భమ సంసా రకారణ 

మగుచూ యీ (భమనివ రక మె, మోడ్షసాధః మగుచున్నది. గాగ యీ (భమను 

గురించి బాగుగా తెలిసికొనుట మానవునకు (ప్రధానమగుచున్నది. జీవునకీ 

యనాది(భమ మాయాకల్పితము. మాయ యన్ననూ, అవిద్యయన్ననూ 

కొంచమంశాంశ జదమున్ననూ జిజ్ఞాసువు వీనినొక్క_టిగనే (గ్రహించ 

వచ్చును. (కుతి “అవిదా. సమయో మోక్షః” అనగా జీవునకు యీ అవిద్యా 

నాశమే మోక్షమని తె తెలుపుచున్నందున, వుని, సంసారబంధమునకు యీ 

అవిద్యయే ముఖ్యకారణముగనున్న దని తెలిసికొనవలయును. కాన జీవ భ్రాంతి 
కిట్టి కారణమును, నిరూ లించుకొనుట జీవునికి పరమయావశ్యకముగ కనబడు 

చున్నది, గనుక దాని స్వరూపమును గురించి సంకేపముగనై ననూ యొక్క 

చో సిక్ ది జీవునికి (ఖాంతి కలిగించుట 

మాయాకార్యము. మాయ యనగాలేనిది యని లోగడనే స్పష్టపరచి . 
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యుంటిమి. కౌవున మాయా కార్యములన్ని యూ అనగా (పపంచరూపమున 

నున్న యీ స్వశరీర సర్వదృ శకమంతయూకూడ లేనిదియే కావలయును. 

ఎట్లన మాయబంగారుతో చేసిన యాభరణములు, సత్యసువర్థ భూషణము 

లెట్లు కాజాలవో అనై మాయాకార్యమైన జగ త్తంతయూ, శ్వేతాంబరపటము 

మీద, మనమనుభవించుచున్న శబ్రచలన చిత్రములలాగున లేనిదేయగుచున్న ది. 

కాని యుస్నదియొక్క శ్వేశాం బరపటము మాత్రమే. ఈ శ్వేతాంబరపటమే, 

అందు కలుగుచుండు చిత్రములకధిష్థాన మై యుండును, ఈ అధిషాసమైన 

శ్వైతాంబరపటము సదా నిర్వికార మై, ని శ్చలముగానుండును. లేనిచో యీ చిత్ర 

దృుశ్యమంత యూ దానియందు కలుగుటకు వీలుకాదు. ఇంకనూ యీ చిత్ర 

దృ్భశ్యములలో నొక్కటియైననూ యించుక యైననూ, యా అధిషానమైన 

గ్వతాంబరపటమును విడచి కలుగవు, కలుగుటకునూ వీలులేదు ఇ శె జగదధి 

షానమైన (బహ పరిపూద్ద్ణడై , అచలుడైె , నిత్యుడె, నిర్వికారుడుగనుండును. 

ఇట్టి అద్వి య, భేదరహిత, అఖండపరిపూ ర్ల పదార్భమునందే మనలకు యీ 

దృశ్య డవ వె చి త్యములన్ని యూ అనుభవమగుచున్న వి. కాని యీ స్వ శరీరసర్వ 

దృ శ్యమంత యూ కేవలమాయా కల్పితముగాని వా _స్తవము కాదని “మాయా 

మాతమిదందై ఏతం, అదె కకం సరమారత 8” * సకమేవా ద్వి యం|బహ ॥ 
యా రా డ్ 

నేహనానా స్పికించన” అను(కుతి వచసములున్నూ “మాయామా(తమిదం 

విద్వాన్ , విశ్వం [బహ్మణికల్పితం" అనుమొదలుగాగల పూర్వాచార్యులవచ॥ 

ములునూ సమ 'తెలుపుచునొ వి. లి స్తవ నన రన్న ఓ ములున్నూ స్పష్టముగా తెలుపుచున్నవి. కాని వనమున ది (ఉహ 

పదార మొక్క-టి యేయెనయడల, జీవునకు యీ దృశ్యనానాత్వ మెట్లు కలుగు 
Tn ర్త ౧౧ 

చున్నదను శంకకు, శాస్త్రమేయిటుల తెలుపుచున్నది. ఎట్లన అనాదిగా జీవుడు 

మాయా వివళుడె నట్టు గోచరించుచూ, కల్పితపరిచ్చన్న వివిధాంత 8 కరణో 
॥ a... దం 

పాధులతొ తాదాత ్యృమునొంది తన సుఖ దుఃఖములకుగాను కర్మలను అనాదిగా 

నాచరించుచున్నాడు. ఇట్లు చేయుచున్న కర ఫలములనుబట్టి, ఆయా జీవులు 

వారియొక్క బుద్దిచే _పేరేపింపబడుదురు. దీనినే “బుద్ధిఃకరా నుసారిణే” 

యను వచనమున్నూ, యింకనూ జీవులు కర్మలను వారి, వారి' (పారప్ర కర 



ఫలవశము న, నియోజితులై చయుచుందురని “*బలాదివనియోజితః'” అని 

_కన్షభగనానులు అడ్డనునకు తెలిపియున్నారు. ఇటికర లు, ఉవులబుద్దులనను 
నట 

సరించి, చిత్రవిచిత్రములుగానున్నూ భిస్నుధిన్నములాగానున్నూ యుండును 
ప 

ఇదియే సంసారబంధమునకు కారణము. కావున అట్టి వివిధకర ఫలముల 

ననుభవించుటకుగాను, జీవులకు, వారి, వారి, కర లననుసరించి, భిన్న, న్న, 

చిత్ర, విచిత్ర సృష్టియంతయూ కల్చితమైనది. దీనినే “కర వె చిత్యాత్ 
చు యి మానాల 

సృషివె చిిత్యం”) అనగా కర్మలయొక్క_ వె లక్షణ్యములచెత సృృషివై 
ర 2 ఆ చ DR] 

లకణ్య వచనము తెలుపుచున్నది, దీనికంతకునూ కారణమే మనిన 

“భమ హేతూనాంవిచిితత్వాత్' అనగా భాంతికి కారణములనేక విధ 

ములనుండునుగాన భాంతులనేకవిధముల నుండును అని వచనము తెలుపు 

చున్నది. దీనికంతకూ కారణము జీవునియొక్క- (భమయే, కాని వేరుకాదు. 
దీనినే 

కో ఆసత్మ-ల్బం మృషా(పాయం స్వప్నతుల్యం (భమోదితం । 

జగత్సర్వమితి జైేయం పండితె స్తత దర్శి ౩ ॥ 
జః ' షు బి 

అనగా యా జగ త్రంతయూ స్వప్నములాగునలేనిదేయగుచు, జీవునియొక్క అట 

(కాంతి కల్పిత మైనద దని త _త్వమునరిగిన పండితులచే తెలియబడుచు నా దనిన్ని 
లో 

ఇంత సూ 

సై వ 



శ్రవణ, మనన, నిదీ ధ్యసనముల అత్యావశ్యకత 

మెన (ప్రత్యగాత కునూ, సర్వాధిష్టానమైన (బ్రహ కునూ యెట్టి బేదములేద 

నిన్ని (శ్రీ శంకరభగవత్సాదులు తెలుపుచున్నారు. 

కావున యీ వచన తాత్సర్యమునుబట్టిన్నీ, మొదలు యుదహరించిల్న 

“అవిద్యా స్త్రమయో మోక్షః” మొదలుగాగల (శుతివాక్యముల ననుసరించిస్నీ, 

వునకు, తనయొక్క అనాదిసంసార నిరూ లనమునకున్నూ, మోక్షసిద్ధికిన్నీ, 
(భాంతి నిరూ లన మావశ్యక ము. జిజ్ఞాసువులకిట్ట (భాంతి నిరూ లనముకు 

సాకత్సాధనములుగ, శ్రవణ, మనన, నిదిధ్యసనానుసంధానములను శాస్త్రము 

తెలుపుచున్నది. అట్టి సాధన్యప్మక్రియలు వివిధోపాయములు, ముముక 

జిజ్ఞాసువుల (గంధమందు తెలుపబడియున్నవి. కావున వాటిని, (పీతి, నిశ్చ 

యములతో జిజాసువులభ సించి కాలక్రమమున ఇహ,పరములయొక్క పరమ 

లాభమును బడయుదురు గాక, 

కి జ ఇ a x 

వ “వణ, మనను సిదిధ:సనముల అత్యావశ్శకత 

(బహ విద్యాలా భమునుకోరు పలువురు పండితులుగూడ, మేము భాష్య 

(శవణమును చేసితిమని తృప్పినొంది, విదా లాభము కలిగినటుల మోదము 

నొందుదురు. కాని యిట్టి కేవల శవణమువలన కలుగులాభము బహుస్వల్చ 

మనిస్నీ, తదుపరి జిజ్ఞాసువునకు మనన, నిదిధ్యసనముల యావశ్యకత యీ 

క్రింది వివరణవల్న తెలియగలదు. 

ముముక్షువై న జిజ్ఞాసువునకు “అథాతో (బ్రహ. జిజ్ఞాసా” అను సూత్ర 

నిర్ణ యమునుబట్టి సాధనచతుష్టయ సంపత్తిని సంపాదించిన . యనంతరము 

గురుముఖత ౩ మహావాక్య శవణము చేయవలయునని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. 

ఇట్లు ముముక్షువు మహావాక్య, శవణముచెసి భాగత్యాగ లకణముచే అహం 

25 
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బహా. విద్యానుసనాన దర్పణం 
- ధి 

ఇదం అను పదార్థములోని జడాంశములను త జించి 'రెంటియందున, సదంళ 

మైనే అద్వి య, అఖండ, పరిపూర్ణ, సత్పదార్థ మే తాననియ అనగా తనలో 

శుద్ద వుడయిన (ప్రత్యగాత యు ఇదం అను సర్వమునకు అధిష్టానమైన పర 

మాత యు యొక్కటియే యనిన్నీ అట్టి సత్సదార్థమే తాను అనియు బుద్ధి 

చ్మేగహించిననూ అట్టి జీవబ హైక్యజ్ఞానము సం శయవిపర్యయరహితము 

గాక పరోక్షముగానే యుండును. ఏలనన అజ్ఞానకార్యముగా విక్షేప, ఆవరణ 

దోషములు ఆత రూపమైన మనలను అనాదిగా ఆ్యశయించుకొనియున్నవి. 

వీటియొక్క నిర్నూలనముకుగాను, _శవణ, మనన, నిదిధ్యసనములు యావ 

శక మని 

శ్లో అస్తు బోధో ౬పరోకో ఒ|త్ర మహావాక్యాపథా 

న దృఢ శవణాదీనా మాచ్చారైః పునరీక్షణాత్॥ 

యింకనూ కేవల మహావాక్యార్థజ్ఞానము (శవణముచే కలిగిననూ అయ్యది 

దృుఢముగ నిలువజాలదు అనిన్నీ శ్రీ శంక రభగ వత్సాదులు తెల్పుచున్నారు. 

ఇంకను |శుతిగూడ “ఆతా వారద్రష్టవ్య థ్ శాంత వ్యో మన్నవ్యో నిదిధ్యా 

సితవ్యః” అని మెశేయికి బోధించుచు, ఆత యే తెలిసికొనదగినది, 
వినదగినది, యు కృలతో చింతనచేయదగినది, ధ్యానింపదగినదనిన్నీ తెల్పుచూ 

యీ మూడింటిని జిజ్ఞాసువునకు విధించుచున్నది. అనాదిగా అవిద్యా(పభా 

నముచే శుద్ధ వుడు తన పరిపూర్ణ సత జ్ఞానానన్త స్వరూపమును మరచి 

“అన్య|ోన్యసి. న్నన్యోన్యాత కతా మన్యోన్యధరా ంశ్చాధ్యస్య సర్వవ్యవహార 

థాగ్భృవతి” అని భాష్యమునందు శ్రీ శంకరభగవత్సాదులు తెల్పుచున్నారు. 

అనగా మనలోయున్న చిద్రూపుడెనట్టియ యాయసంగ్బుడెనట్టియు శుద్ద 

జీవుడే తాదాత్తా శ్రిధ్యాసమువల లన తనతో యథార్థి సంబంధములేని “బుద్ధియందు 

(ప్రతిబింబించిన వాడగుచు ఆయా ధర్మములను తన నయందారోపించుకుని జీవు 

డని తెలియబడుచు సర్వ వ్యవహారములను పొందుచున్నాడు అని వాక్యము 

ళ్ తెలుపుచున్నది. గనుకనే యీ అధ్య _స్తజవు డు అనాదిగా తనకు యిట్లు యీ 



(శ్రవణ, మనన, నీదిధ్యసనముల ఆత్యావశ్యకత ( 

స్టూలసూక్ష దేహములందు అధ్యాసము నివర్తించినగాని తన సత్యస్వరూ 

పమును గుర్తింప జాలడు. అది అవిద్యా మహిమ. ఇందుకుగాను యీ అధ్య స్త 

వుడు నిత్యానిత్య వివేకమును సంపాదించి తనస్వపపయత్నముచే సాధన 

చతుష్టయ సంపత్సిన్నీ ఈశ్వరాను గహముచే చిత్తశుద్దిన్నీ సంపాదించి గురు 

ముఖతః మహావాక్య [శవణము చేయుటవల్ల పరోక్షజ్ఞానము కల్గును. 

అనగా తనకు యిట్టి అధ్యాసము తను కానిదానియందు కలిగినదనిస్నీ తన 

బీవత్వము _ (భాంతియనియు, జ్ఞానము కలుగును. కాని యీ జ్ఞానమువ్ల 

తను యింతకాలమునుంచి అవిద్యా(భ్రాంతుడై మరచిన తన సత్యస్వరూపాను 

భవము కలుగదు. కనుక తన సత్యస్వరూపానుభవమును పొందుటకు నిరం 

తర మననాదులు యావశ్యకము. ఇట్ట మననము ఎట్టుండవలెననగా- తను 

యిప్పుడు (ప్రారబ్దక ర్మనుబట్ట యుపాధిస్టితుడెయున్ననూ యథార్థముగ తను 

నిష్కా” యుడనిస్నీ అసంగుడనిన్నీ తనకు యీ యుపాధి పుణ్యపాప కర్ణ 

త్వాది ధర ములతో వాస్తవముగ నెట్టి సంబంధములేదనిన్నీ, అయినను 

అవి కల్పితములై అధ్య స్తముగ తనయందే తోచుచున్నవనిన్నీ, తన సత్య 

స్వరూపము యీ సర్వదృశ్య ఉత్పత్తిస్టితి లయములకు వివర్తి కారణమై 

తనయందే (భాంతికార్యముగా తోచుచున్నది గాన యీ సర్వదృశ్యాధిష్లాన 

సజా య, విజాతీయ, స్వగత భేదరహిత _ స్వ(ప్రకాశ అఖండ పరి 

పూర్ణచెతన్యమే తాను అనియు _సతతానుసంధానము చేయుచుండవల 

యును. ఇట్లు చేయుచుండగా యెప్పుడు “వుడు దేహద్వయముతో గూడిన 

చిదాభాసస్వరూపము తనదికాదు అనిన్నీ తను కేవల అధిష్టాన కూటస చై తన్య 

రూపుడు మా।త్రమే అనిన్నీ తెలుసుకొనునో అప్పుడు నేను అను తను అసంగ 

చిదూపుడను పరిపూర్ణుడను అని (గహించును. తన సత్యస్వరూపము సత్య 

జ్ఞానానంత స్వరూపముగా 'తెలుసుకొనును. గాని యిట్టి మహసీయుడై ననూ 

“ప్రారబ్బమనుఖో క్రవ్యం “నా భు క్షంకీయతేక ర్మ కల్చకోటిశ తెరపి” అను 



వచనములను బట్ట (పారబ్బాంతమువరకు యీ స్ట్రూలసూక్ పాధి ధర ములను 

పొందుచునేయుండును. 

కాని యిట్టివాడాత జ్ఞాని గనుక నిత్యానిత్య వివేకముతో విషయ 

సుఖంబులందు సక్షుడుగాక (ప్రారబ్దానునారమున కర ఫలము ననుభవించు 

చుండును. ఇట్టి యనుభవము విద్వాంసునకు దుఃఖకరము కౌజాలదు. విషయ 

భోగములు 'నశ్యములను దృఢజ్ఞానముచే యిట్టివారికి విషయభోగముల 

యందిష్టానిష్టత లు అంత (వముగా నుండక సం(ప్రా ప్రములను యథా 

(పా ప్రముగ ననుభవించుచుందురు. త_త్త్వజ్ఞాల మనసు సర్వదా నిర్విషయ 

చింతనమందు బంధింపబడి యుండును. గాన విషయనుఖము యెంత అల్ప 

మెన దెనను వారు సంతుషులగుదురు. దీనినే 
Re యా (=) 

3 

థో  బంధముకో మహీపాలో రంల తేణ తుష్యతి | 
ఛం —0 

అనగా శ|తువులచే బంధింపబడిన రాజునకు ఒక్క (గామమిచ్చి విడుదల 

చేసిననూ బహుసంతోషమును పొందును. కాని నిరంకుశముగా స్వేచ్చగా 

నున్నరాజునకు యొకరాజ్యమిచ్చిననూ తృ ప్రియుండదు. ఇ్లై జ్ఞానిమనసు 
ల్ శ్ర] ౨ ౧ షి 

నకు అల్బలాభమందు అధికతృప్పి కలుగుచుండునని శ్రీ విదా -రణ్యులు తెల్సు 

చున్నారు, 

ఇట్టి మహనీయులు పరాపరవిద్యలను రెంటిని ద్విభాషాపరిచితులు 

లాగున నెరిగినవారు గావున లోకవ్యవహారములు చేయునప్పుడు తనకు సాధ 

నములై న స్తూలసూక దె 'దేహధర ములను కల్పితములుగ గుర్తెరిగి యనుభ 

వించుచుందురు. పారమార్షికస్టితియందు అనగా ధ్యానసమాధులందు వారి 
సత్యస్వరూపమైన అఖండ సచ్చిదానందస్వరూపమునే అనుభవించుచుందురు. 

ఇట్లయిననూ (బహా భ్యాసకుడు తన సత్యస్వరూపమును మరువక ఫలావగతి 



మోక. వివేకము 

సర్యంతముగాని ఆమరణాంతము గాని “ఆసుష్పేరామృతే ౩కాలంనయే ద్వేదాంత 

చింతయ” అను విద్యారణ్యవచనము ననుసరించి ఆమరణాంతము యిట్లు 

కాలము గడుప్పుచుండుటయే పండితలక్షణము. 

మోక్ష వివెకము 

మోక్షమనగా సుఖస్వరూపము. ఇది అందరిచేతను కోరబడుచున్న డె, 

అదై్వతసిద్దాంతమందు ఆత్మజ్ఞానియే మోక్షమునుపొందువాడు. అనగా తాను 

జ్ఞానస్వరూపుడగును. ఆత. శబ్దమునకు తాను అనగా నేను అనికూడా అర్థము 

యున్నది. కనుక తనను తాను జ్ఞానస్వరూపుడని తెలుసుకొని అనుభవమును 

పొందుపే మోక్షము. ఆయిసనూ లోకమునందు తనను  కానుతెలియ 

కుండు వారెవరునూ లేరు. కాని పరమా ర్థదృష్ట్యా తనను తాను జ్ఞాన 

స్వరూపునిగా తెలుసుకొనుటలేదు. తనను తాను తన వా_స్తవస్వరూపము 

కాని అజ్ఞానస్వరూపునిగా తెలుసుకొనుచున్నాడు. ఇందువల్ల నే దృశ 

సంసారదుఃఖములను జన పరంపరగా జీవుడు పొందుచున్నాడు. అయిననూ 

జనసామాన ముగ (ప్రతియొక్క- మానవుడునూ నేను, నన్ను బాగుగనే తెలుసు 

కొనుచున్నానను తలంపులోయుండి సర్వవ్యవహారములు చేయుచు నాటి సుఖ 

దుఃఖ పరంపరను హొందుచుండును. ఇట్టి దానిలో అనగా సంసారమందు 

ముదోయొక రూపమున పండితులకును పామరులకును, కలవారికిని లేనివారి 

కిని, స్త్రీలకు పురుషులకును, యువకులకును వృద్దులకును, వారు వీరు యననేల 

సర్వులకును నుఖానుభవములక న్న దుఃణానుభవములే అధికముగ కలుగుచున్న 

వని వివేకదృష్టితో చూచిన చెప్పకతప్పదు. కాని అనాది అవిద్యాబలముచే 

యిట్టి దుఃఖములను సహించి వాటినే కొన్ని సమయములందు సుఖముగను 

శదితర సమయములందు దుఃఖముగనూ యనుభవించుచు వితములను గడపు 



(బహ. విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

చున్నారు. వృనకు యిట్టి అజ్ఞానదుఃఖనివృ త్తిని గావించి తన యథార్థ 

స్వరూపమైన నిత్యసుఖస్వరూపమును బోధించుటకుగాను కుతి “పష పూర్త 

స్యపూర్ధ్హమాదాయ పూ,ర్థమేవావశిసష్య కే” ఈ జగ_త్తంతయు ఒక్కటియైన 

పదార్హములోనుంచి కలిగినది. తిరిగి శేషించునది పూ బ్దపదార్హమె అని 

తెలుపుచున్నది. జీవుడు జగత్తులోనివాడేగద, అనగా జగదంశము, 

ఈ జీవుడేగదా తన స్వశ -రసర్వదృశ్యమునూ నేను, నాది, అని వ్యవహరిం 

చుచు సంసారానుభవములను పొందుచున్నాడు. ఈ వునికి తా ననుకొను 

నేను అనునది లేనిదే_నాది అని తనదనుకొను పదార్హమెమియు యుండుటకు 

సంభవము కాదుగదా. వునకు యీ శుతినిబట్ట సీవు నేను నాది 

అనుకొనుచున్నదంతయు  ఒక్కపూ ర్లపదార్థమేగాని తదితర మేమియు 

కాదనియేగదా అర్థమగుచున్నది. ఇట్టి పరిపూ ర్లజ్ఞానము పస్తుతము 

వుడైన తనకులేదు. తనకు తెలియుటనూ లేదుగదా. వసామాన్య 

ముగ యిట్లు తెలియని విషయమును వుని నిత్యనిరతిశయ సుఖమును 

తెలుపుటకుగాను శాస్త్రము (ప్రవ ర్తించుచున్నది. శాస్త్రముయన్నముఖ్యా 

రము వేదమనియే. వేచీతరములను శాస్త్రమని మనము వ్యవహరించు 
చున్నను అట్టిది గౌాణ్యసయోగము గాని ముభ్యార్థము కాదు ఇట్టి వేదమే (శ్రుతి 
యనికూడ చెప్ప బడుచున్నది. మానవులకు వారి వా _స్తవసుఖస్వరూపములను, 

సుఖసాధనములకు బోధించుటకుగాను యీ (శుతిమాత కారుణ్యముతో నూరు 
తల్లుల (పేమతో -వృలకు వోధించుచున్నది. ఇందువల్ల నే “శతమాతృ 

సమ్మాశుతిః” అని (కుతిబోధ నూరుకల్లుల సమానమైనదని వచనము తెలుపు 
చున్నది. ఇట్టి (శ్రుతి జీవునకు తాను పరిపూర్ణ స్వరూపుడనియూ అనగా ఇది 

అంతయూ సీ పూర్ణ స్వరూపమే కాని సీవు భాంతిచే పరిచ్చిన్న దృశ్య 

రూపమున న్న న్నా కారములుగ చూచుచున్నావు. ఇట్టివి వా_స్తవములుకావు* 

న్వు వా _స్తవముగ పరిచ్చిన్నుడవు కావు. పరిపూర్ణ స్వరూపుడవు. కాన 

సర్వ మూ నదియే యగుచు నీవు పరిపూర్ణ స్వరూపుడవు అని తెలుసుకొని 
నప్పుడు నీవు కోరవలసినదేమి యుండును. కోరిక లేనియెడల దుఃఖ మేలేదుగదా, 

ణ 
ర్ర 
ణ 
చు 

శో 



మోక్ష వివేకము 

యను భావార్థముతో వునకు తెలుప్పచూ యింకనూ సం దేహించునేమోయని 

తలచి సాక్షొత్తుగా “తత్త్వమసి” ఆపరిపూర్ణ (బ్రహ వునీవే ననిగూడ తెలుపు 
చున్నది. ఇట్టుచెప్పి “ఆతా నం చే ద్విజాసీయా దయమస్మీతి పూరుషః, కిమి 
చృన్ కస్య కామాయ శరీరమనుసంజ్వరేత్ొ. ఏ పురుషుడు తన ఆత ను 
నేను (బ్రహ్మానై తిని అని తెలుసుకొనునో అట్టివాడు దేనిని కోరుచూ తన 
శరీరమును తపింపజేయును. అనగా తాను కోరవలసిన దేమియూ నుండదని 

కూడ తెలుపుచున్నది. ఇట్లు చెప్పు (శుతివాక్యార్హముల ననుసరించి మన 

యనుభవమును గూడ బాగుగ వివేచన చేసి చూచిన యెడల యీ వచనముల 
యథార్థము మనకే స్పష్టపడును. అట్టి వివేచన యేదియనిన ___ అహం 
అను నన్ను శతి వచనము లన్నియు వాసవముగ నా స్వరూసమనియు, 

దృశ్యరహితమనియు చెప్పుచున్నవి. నా అనుభవము కూడ యీ వాక్యార్థము 

లకు సరిపోవృనా యని పరి లించిన తనకు యిట్టి అఖండ సుకానుభవము, 

దృశ్యముతో తనకు యెట్టి సంబంధమునూ లేని సుషుప్రికాలములో కలుగు 

చున్నది. అట్టి స్టితియందు తాను నిశ్చింతగా యుండి సుఖానుభవమును పొందు 

చున్న విషయము తనకున్నూ సర్వులకున్నూ అనుభవములో నున్నదే. అయి 

నను యిట్టి సుఖమును తాను అజ్ఞానపూర్వకముగా సర్వదృశ్యమునూ మరచి 
అనుభవించుచున్నా డేగాని సుషుప్రియృదు తన పరిపూర్ణ సుఖస్వరూపజ్ఞానము 
వల్ల యిట్లు తనకు సుఖము కలుగుటలేదు. పరిపూర్ణ అత, జ్ఞానమువల్ల అనగా 

సర్వాతా నుభవమువల్ల సుఖము కలుగుచున్నదాయని కూడ విమర్శించిన 

యెడల లోకవ్యవహారములోగూడ యిట్టి పరిపూర్ణత్వము సర్వస్వత్వము, 

తనకు ల ౦చకపోవుటవల్ల గాని, ఎవరికి నను ల ౦చిన అనగా సర్వము నాదే 

యను జ్ఞానము వలన సుఖసంతోషములు కలుగుచున్నవికాని సర్వము నాదే 

యని యెవరును దుఃఖమును పొందువారుండరు. (ప్రతివారును (సర్వ వులును 

ఉదయము మొదలు పరుండువరకునూ చేయు (పయత్నము తన స్వలాభ పరి 

పూర్ణానుభవసుఖము కొరకేగాని వేరుకాదు. అయిననూ జీవుని (ప్రారబ్దము 

ననుసరించి యెంతనరకు కరా నుభవఫలము యుండిన అంతవరకే ఫలము 



2 (బహ విద్యానుసన్హాన దర్పణం 

ననుభవించి మరణించుచున్నాడు. కాని జీవుడు తన పరిపూర్ణ ను 

మును పొందుటలేదు. పూర్ణ సుఖానుభవము జీవుని వాస్తవన్వరూసము. కా 

యిట్టి “వుడు తన అనాది అవిద్యా కామకర్మలయొక్క (పారబ్బఫలమున 

యిప్పుడు (థాంతియుతుడై తన పరిపూర్ణ సుఖస్వరూపస్వభావమును మరచి 

యున్నాడు. (భ్రాంతిచేకల్లు అనుభవములన్నియు అజ్ఞానానుభవములనక తప్పదు. 

ఇట్టి అజ్ఞానమును జీవుడు యిప్పుడు తన వివేకాదులచే పోగొట్టుకొని తన 

వాస్తవసరిపూర్ణ స్వరూపమును గహించవలయును, ఇట్టి (గహణము ఒక్క 

జ్ఞానముచే సాధ్యముకాని తదితరమునల్ల కాదు, లోకానుభవములలో గూడ 

మనము పొందుచున్న సమస్త సుఖదుఃథానుభవములనూ జ్ఞానమువల్లు నే కలు 

గును గాని జ్ఞానములేనియెడల యెట్టి అనుభవములునూ కలుగుటకు వీలులేదు, 

కలుగదు. మనకు కలుగుచున్న బంధుత్వములు, విరోధములు, (దవ్యలాభనష్ట 

ములు, సుఖదుఃఖములు సర్వమును కలుగుచున్న జ్ఞానముతోడనే ( వులకు 

అనుభవములు కలుగుచున్నవి. 

ఎట్లన మానవుడు ( వుడు) నిన్నటివరకు తనవి యనుకొను పదార్థము 

లను కొన్ని పరిస్థితుల మార్పుచే తన జ్ఞానములో మార్చు కలిగి వాటియందు 

స్వత్వమును, అభిమానమును వదలుకొనుచున్నాడు. ఇ నిన్నటివరకును తన 

'కెట్టిసం బంధమూ లేని పదార్థములందు స్వత్వఅభిమానములను కలుగ జేసుకొను 

చున్నాడు. ఇది అంతయూ మానవునియొక్క- జ్ఞానములో మార్పుచేత కలుగు 

చున్నది. కాని పదార్థములు యెహ్సుడును ఒక్కటిగానే యుండును. ఇంకనూ 

మానవుడు నిన్నటివరకునూ తనకెట్టి సంబంధములెని సుమారొక యిరువది 

సంవత్సరముల కన -ను వివాహమను పేరుతో యొక గంట సంస్కారముచె 

తన భార యని యభిమానించి దానిని తనదిగాను దానిని తనుగానేగూడ 

సుఖదుఃఖములకు పరిగణించి సంసారానుభవములను పొందుచున్నాడుగదా! 

నిజమాలోచించిన వివాహమగు రోజువరకు యీ యిరువది సంవత్సరముల 

కాలము ఆ కన - సుఖ దుఃఖములతో తనకెట్టి సంబంధములేక ఆ కన్యయెవరో 



మోక్ష వివేకము 

గూడ తనకు తెలియకనే యున్నాడుగదా. ఇరువదిసంవత్సరముల తదుపరి 

యీ యువతి నాభార్య, నేను ఆమె ఒకటియే అను అ మానము కేవల (భ్రాంతి 

మా తజ్జానమేగదా. లోకమునందు యిట్టిసమస్తానుభవములకును జ్ఞానమే 
సాధననుగుచున్నది. కాని వేరేమియుకాదు. ఇట్టి లోకానుభవములనుబట్టి 

చూచిసనూ (భ్రాంతియుతుడై , జీవుడు తాను మరచిన తన సత్యస్వరూపమును 

తిరిగి యిప్పుడు తెలుసుకొని స్వానుభవమును పొందుటకుగూడ సాధనము 

యీ జ్ఞాన మొకటియేగాని తదితరములు కాజాలవని స్పష్టమగుచున్నది. కాన 

తనకు (మానవునికి) ఒక కాలమున యెట్టి సంబంధములేని స్ర్త్రీ, కేత్రాది సంప 
తులను తనవియని యెట్లు జ్ఞానముచే యిప్పుడు గహించుచున్నాడో అనై 

వుడు (భ్రాంతిచే మరచిన తన పరిపూర్ణ సుఖస్వరూపమును జ్ఞానముచేతనే 

స్వ(పయత్న శాస్త్రీయ సాధనములతో పొందవచ్చునని తెలియుచున్నది. జీవు 

నికి యిట్టి తన నిత్య నిరతిశయసుఖము తన వాస్తవ స్వరూపమే యను 

జానము కలుగజేయుటకుగాను వలోకానుభవముల ననుసరించి అనేక విధ 

ముల శాస్త్రము బోధించుచున్నది, 

మోడొధికారియెసవాడు యిచట ఒక విషయము (గహించవలసి 

యున్నది. ఇట్టి (బ్రహ విద్యాసిద్ధి అనగా (బహ. జ్ఞానమును జీవుడు గుర్వీశ్వ 

రాను గహములవల్ల సాధన చతుష్టయ సంపత్తిని సంపాదించి శాస్త్రీయ విధ 

మున (శ్రవణ మనన నిధి ధ్యసనములను యొక జన్మయందుగాని అనేక 

జన ములందుగాని తన [పారషాంతమువరకుచేయు స్వ(పయత్నమువ ల్లనేపొంద 
ధి ం య 

బడునుగాని అన్యధాగా పొందబడదు. దీనినే “నాన్య ఃపం థావిధ్య తే ఒయనాయ” 

అని (శుతివచనము తెలుపుచున్నది. యోగవాశిషమునందు జానవరిష్తులెన జన 
© రః అదా 

కులు మొదలగువారుగూడ యిట్టి బహ జ్ఞానమును వారి స్వ(పయత్నము 

చేతనే పొందిరి గాని వేరు మార్గమున పొందలేదని వశిషభగవానులు తెలుపు 
చున్నారు. కాన మోకెర్లియెన జిజాసువులు లఘుమార్షములపేక్షించి [భమ 

థి జః గి 

చెందకూడదు. మం(త, తం(తాది శాస్త్రములవలె అదె్యత సిధాంతమందు 
యా థి 



(బహ. విదా, నుసన్థాన దర్పణం 

రహస్యమైనది యేమియులేదు. ఇయ్యది రాజమార్గముగాయుండు రాజవిద్య 

యని ముముక్షువు గహించవలయును. కాని యిట్టిజ్ఞానము గుర్వీశ్వరాను 
(గహములతో సశా ప్రీయముగ నభ్యసించు జిజ్ఞాసువునకే పొంద సాధ్యము 
గాని అన్యులకు అన్యవిధమిల కలుగదని నిశ్చయముగ ముముక్షువులు నమ్మ 

వలయును. పురాణాది (గంథములలో పరకాయ(పవేశము, వ క్రిపాతము, 

హ_స్తమస క సంయోగములనునవి అచటచట తెలుపబడిననూ అట్టవి సిద్ది 

పురుసుల అపూర్వవిషయములు. అట్టివారు సంక ల్పసిద్దులు. అధికారప్పరుషు 

లుగా నుందురు. కాని అవి సామాన్యుల విషయముకాదు. ఈ కాలమునందు 

అచటచట [బహ విద్యా(శమముల న్ సాపించి కొందరు, తమ సిద్దుల మహత్వ 

ములచే శిష్యులకు శ క్రిపాతాదులను గావించి అభ్యాస శిక్షణయిచ్చి అయిదు 
ఆరు మాసములలోకాని లేక ఒకటి రెండు మాసములలోకాని జిజ్ఞాసువులను 

(శిఘ్యల) యు_ర్ధతగావింతురను అ లాషలు కలుగజేయబడుచున్నవి. కాని 
అట్టిమా ర్గములు సకృతుగా కొందరికి కొంతవరకు ఉపయోగించిననూ పర్యన 

సానములుగాక తాత్కాలిక కములై , పలువురకు నిష్ప, యోజనమున్ను ప్రమా 

దమునకుగూడ హెతువగుచున్నట్లు తెలియుచున్నది. జీవులకు (మానవునకు) 
(బహ జ్ఞానము చిటకావై ద్యములాగున పొందతగినదికాదు. -వునకు యీ 

సంసారము వభ్రాంతిచే అనాది జన పరంపరగా వచ్చుచున్నందున, ఘట 

జ్ఞానములాగున యొక్కసారి తెలుసుకొనిన తెలియబడునదికాదు. మరియే 
మనిన _ వుడు తన నిరంతర సత్యజ్ఞానాభ్యాసాదులచే అనాది కాలమునుంచి తన 
నా్మాశయించుకొనియున్న యీ అజ్ఞానమును, చాలాకాలమునుంచి తనను 

బాధించుచున్న పురా ఇజ్వరములాగున యుంచి దీర్ణ ఘనచికిత్సచేతనే పోగా 

ట్రుకొనవలయును. దర రోగమునకు దీర ర్ర్వఘన "పయక్నము కావలయును 

న 

ను 
0 

గదా. ఇట్టి తన అనాది అజ్ఞానమును ముముక్షువు తన వాస్తవ స్వరూపమైన 

సత జ్ఞానానంత పరిపూర్ణ లక్షణముల దీర్గ కాలనతతానుసంధానము అనగా 

ఫలావగతి పర్యంతము అఆ భ్యసించి తాను మరచిన తన పరిపూర్ణ త్వమును 

యిపుడు తిరిగి పొందచవలయును, ఇట్టినిరుపమానకార -మును అన్యుల అల్ఫ్బ 
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సహాయమువల్లగాని లేక తన అల్బకాల (ప్రయత్న మువల్ల గాని సిద్దించుననిఆశిం 

చుట యుచితముకాదు. విద్యయనునది యెవ్వరిచేత నై ననూ (హస్వసుఖరాజ 

మార్గములపొందబడునదికాదు. దీనినే: *“There is no royal road for 

Learning”. అని ఆం గ్రవచ నముకూడ తెలుపుచున్నది. కాని మోక్షిర్జియైన 

వుడు ఫలపర్యంతము విసువుజెందక (శవణమనననిదిధ్యసనములను సప 

యత్న ముచే అభ్యసించుచుండవలయును. అప్పుడు కాల పరిపాకమునుబట్టి 

తనవాస్తవ స్వరూపమైన పరిపూ ర్రలక్షణములు తెలియును. 

మనస్సన్నను, వృ_్తియన్నను, వివేచనకు స్వల్పభేదమున్నను దాదాపు 

యొక్కటిగనే (గహించవచ్చును. ఈ మోక్షవివేకమునకు వృత్తియే (ప్రధాన 

సాధనమగుచున్నది. ఈ వృ త్తియే బంధమోక్షములకు కారణమని అపరోక్షొను 

భూతియందు శంక రభగవత్సాదులిట్లు తెలుపుచున్నారు. 

శో భావవృ త్రాహి భావత్వం శూన్యవృత్తా హీ శూన్యతా | 
na) 

(బహ్మవృ త్రాహి పూర్ణ త్వం తథా పూర్ణత్వ మభ్య సేత్ i 

భావవృత్రిచేత భావత్వమును, అభావ (శూన్య) వృత్తిచత అభావత్య 

(జడత్వ) మును కల్లుట లోక (ప్రసిద్ధము. అక్లే బ్రహ వృత్తిచేత పూర్ణ 

త్యము కలుగుట జ్ఞానులయందు (ప్రసిద్దము. కావున పూర్ణ త్వమును అభ్య 

సింపవలయును. భావవృత్తి యనగా ఘటాద్యాకారవృ త్తి యనియును, భావ 

త్వమనగా తన్మయత్వమనియును భావము. 

లో యేహివృ త్తిం విహాయైనాం (బహో ఖ్యాం పావసీం పరాం | 

వృథైవ తేతు జీవన్తి పశు శృ సమా నరాః॥ 

ఎవరు ఈ (శేష్టమును పరిశుద్దమునై న _బహ్మవృత్తిని త్యజించెదరో, ఆ 

సళువులకు సమాను లెన మనుష్యులు వ్యర్లముగా జీవించుచున్నారు, (బహ. 
థి 
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వృతి యే సకల వృత్తు లకం"బను ఉత్ప్సమమనియు, దానిని దెలియనివాడు నర 

పశుననియు భావము. 

లో యేషాం నవృత్సిః సమావృద్దా పరిపక్యాచ న పునః | 

నా! ప్ ప ర జి 

తవె, సదృ హ్మాతాం (బాహా నేతరే (బహ. వాదినః ॥ 

ఎవరివృత్తి సమముగను, వృద్దిపొందునదిగను, పరిపక్వమైనదిగనున్నదో, 

వారే సత త్రగ్రమెన (బహ మును బొందినవారు, శబ్దవాదులై న ంబతరులు 

పొందినవారు కారు. ఇట్లని తెలుపుచూ కేవలము శాస్రక్ద పాండిత్యము 

చెత వృ త్రిహీనముగచేయు (బహ్మళబ్దార్రవాదులను గురించి! 

బహ వా ర్లాయాం వృత్తి తిహీనాః సురాగిణః | 

కేస్యజ్తానతయా నూనం పునరాయా న్తి యా న్లిచ॥ 

(బహ్మమును గూర్చి మాటలాడుటయందు సమర్థులుగను పట్టుదల గల 

వారుగను నుండి సత్పదార్హస్వరూప వృత్తి రహితముగ నెవరుందురో అట్టి 

వారు అజ్ఞానులుగా పుట్టుచు చచ్చుచు నుందురేగాని మోక్షము నొందరని 

తెలుపు చున న్నారు. 

ఈ. కార్యేహి కారణం సశ్యేత్ సళ్చాత్కార్యం విసర్జయేత్ 
కా ల 

కారణత(౦ తతొ గచ దవకిషం భవన్వునిః ॥ ఎ దవష్ట గే 

శొ॥ అద్భుశ్యం భావరూసంచ సర్వమేవ చిదాత కం! 
రా 

నిత్యం స్యాతా శ్రైనం భావర ద్చుధః ॥ 

శో॥ దృశ్యం హ్యదృృళ్యతాం స్తా త్వా (బహ్మాకా రేణ చి _న్లయెత్ | 

విద్వాన్ నిత్యసుఖే తిషైత్ ధియా చ్నిదస పూర్ణయా॥ 

జిజ్లాసువు తన ఆత్మ విచా రమందు మొదట కార్యమగు యీ (పపంచమందు 

కారణమును జూడవలయును. పిమ ట కార్యమైన యీ దృశ్యమును త్యజింప 
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వలయును. కార్యమెన యీ దృశ మును త్యజించుటవలన కారణత్వము 

నంతట తానే పోగా శేషించు అధిష్థానము ముని లుడు తానగు చున్నాడు. 

అదృశ్యమును అనగా పరోక్షమును భానరూపమైన (ప్రత్యక్షమును సమస్త 
CQ. 7 

మును చిత్స రూపమే కాన విద్వాంసుడు సావధానముగా నిరంతరము తన 

యొక్క స్వస్వరూపమైన ఆత నే భావింప తగినది. ఇంకను దృశ 'త్వమును 
అద్భుళ ముచేసి [బహి + కారముగ అనగా (తివిధపరిచ్చేద రహితమెన అఖండపరి 

యా 

పూర్ణ వై తన్యాకారముగా చింతింప వలయును. అనగా అనుసంధానము చేయు 

చుండ వలయును. ఇందువలన ముముక్షువు కాలక్రమమున తన అభ్యాస 

పాటవమును బట్టి జానరసపూరమె న బుద్దితో నితంసుఖము బడయగలడు. 

మగును గాని అన్యధాగాకావు. వా _స్తవముగ యా మసస్సన్నది కల్పితమెసనూ 

-వుని మోక్ష (ప్రాప్తికి యిదియే పరమసాధనము. ఎట్లన మలిన పాత్రలను 

మలినమైన మట్టినే యుపయోగించి తరువాత మట్టిని కడిగివేసి పాత్రల నెట్లు 

శుభపరచుకొని యుపయోగించు కొనుచున్నామో అన్తైు సంస్క 

రింప బడిన యీ కల్పితమయిన మన స్సుయే జీవునకు మోక్ష ప్రా పిని కలుగ 

జేసి తాను అ షానమందు లయమై పోవును. కావున ముముకుపు సరదా తన 

మనస్సును గురుశాస్త్ర బోధచే సంస్కరించుకొని స ది 

చేయుచుండ వలయును. ఇదియే మోశ్రమునకు నాక్షాన్మార్గము. మోక్షర్ధియెన 

వానికి యెన్ని నోములు, (వతములు, యా (తలు, జపములు చేసినను యీ 

ఆత్మవిచారము, అనుసంధానాదులతో సరికావు. ఇట్ట 5 

ముముక్షవునకు కాలక్రమమున వుడు మరచిన తస సచ్చిదానంద లక్షణ 

పా్తిని కలుగజేయును అనగా జీవుడు తన సత్య స్వరూ 

కొనును. 

౧ 

ఇట్ల సచ్చిదానంద స్వరూపమగు తన పరిపూ స్రత్వమును తన మెడ 

లోని హారమును, మరచినట్లు వుడు మరచి అనాది కాలమునుంచి పరిచ్చిన్న 



బహ. విద్యానుసన్లాన దర్పణం 
శ్ ధి 

రూపోపాధులతో తిరుగుచూ సంసార దుఃఖమును పొందుచున్నాడు. మోక్ష 

మనగా వుడు అనాదిగా మరచిన తన సత్య పరిపూర్ణ స్వరూపమును తాను 

అని తెలుసుకొని స్వానుభవము పొందుకే. ఇట్లు తెలుసుకొనుటకు కర, 

జ్ఞాన, భక్తి, మార్గములు మూడు గలవు. ఈ మార్గసాధనములను గురించి 

(శుతి, స తి, పురాణముల వల్లనూ, పూర్వాచార్యుల బోధల వల్లనూ గురు 

ముఖతః తెలుసుకొని జీవడు తన మోక్ష పా ప్రిని అనగా సఃసఃరతూపాను 

భవమును అభ్యాసపాటవముచే పొందవచ్చును. ఇట్టి స్వస్వరూప పరిపూ 

జ్ఞానమునే “ఆనందం (బహ్మణో విద్వాన్, న ఖేతి కుతశ్చన" (బహి 

నందమును తెలుసుకొనినవాడు దేనినుంచిని భయపడడు. అనగా భయకారణ 

మైన తన అనాది అవిద్య నశించినది గనుక భయమును పొందడని (కుతి 

వచనము తెల్పుచున్నది. ఇంకను శ్రుతి యిట్టి మహనీయుని గురించి “అభ 

యం (ప్రతిష్టాం విందతే” అని కూడ తెల్పుచున్నడి. ఇదియే -వునకు మోక్ష 
వివేకము. ఇదియే ముముకువునకు తన సతతాభ్యాస భాననాదా ర్ర్యములను 

బట్ట “భావనాదార్థ్యాత్సిద్ధిః అను స్ఫూత్రవచనము ననుసరించి మోక్ష సిద్ది 

కలుగును అనగా తత్సరూపుడగును. 

అదై3తగ హణ మహిమ 

ఎంతటి మహనీయులకై నను “నా భుక్తం కీయతేకర ” “ప్రారబ్ద 
మనుభో క్షవ్యం” ఇత్యాది వచనములచే (పారబ్దము ననుభవించుటయు, 

కరను చేయుటయు తప్పదు. “'నహికళ్చిక్ క్షణమపిజాతు తిష్ట 
త్యకర కృతి” అని గీతావచనము చెప్పుచున్నది. ఐనను దీనినంతటిని 
పోగొట్టు కొనుటకు ఒక్కపే. యుపాయమున్నది. అది యేదన 
అద్వైత తడక్త్వ్వజ్ఞానము.  ఇదితప్ప _ వేరేశరణ్యములేదు. అద్వైత 
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తత్త్వజ్తాన మనగా లోగడ ఉదాహరించిన (శ్రుతి సతి [పామాణ్యములను 

(గ్రహించి ఈ స్వశరీర సర్వదృశ్యము కల్పితము గాని, వాస్తవము కాద 

నిన్నీ, అనిత్య మనిన్నీ, నిశ్చయ (పీతిపూర్వకముగ తెలుసుకొన్న యడల 
జ అన అక్ష 2 చే ॥ వాస ప 

ఉన్న సత్యవస్తువు ఆ|బహ. ఒక్కటియే, అదియే నేను _స్తవ దార్థ 

మొక్కటియేగాని రెండవది లేదు, అని తెలుసుకొని తత్స్వరూపమే అప్పుడు 

ఉండునది తను ఒక్కడే గనుక తానే యీ సర్వదృశ్యాధిషస్టానము. ఈ దృశ్య 

మంతయు కల్ప్చితమను నిశ్చయమును పొందును. ఇట్టి మహానుభావునకు 

భయదుఃఖాదులు తొలగిపోవును. ఎందుచేతననగా_ రెండవ వస్తువు యున్నది 

యని మనము అనుకొను నప్పుడే గదా భయము కలుగుచున్నది. అట్ట 

రెండవ సత్య వస్తువు లేదను నిశ్చయ జ్ఞానముచేత భయము నశించును. 
రెండవ వస్తువు ఉన్నప్పుడే భయకారణ మగుచున్నది. దీనినే “ద్వి. 
యాదె క భయంభవతి. అని (శుతి చెప్పుచున్నది. ద్వి య పదార్జస్ఫురణము 

అనగా , ను వేరు, ఈ సర్వదృశ్యమువేరు అనునదియే. ఇదియే అజ్ఞానము, 

ఇటి యజ్లానమును నిరూ లించుకొని వాసనారహిత జగన్మిధ్యాత్వ నిశ్చయ 
ర జ ల 0 

జానము బత (్రారబ్దానుగత సర్వకర లను చయుచుండిననూ అవి దగ్గ జ 

న్యాయమున పునర్జన్మ హేతువులు కావు. దీనినే “జ్ఞానాగ్ని స్పర్వకరా ణి 

భస సాత్కురు తేర్దునొ అని శ్రీ కృష్ణ భగవానులు చెప్పుచున్నారు. ఇట్టి 

ముముక్షువునకు జ్ఞానముచే సర్వ కర్మఫలములు నశించగా స్వస్వరూపమును 

పొంది తాను నిష్కాముడై శేషించును. ఇదియే ఆనందము. ఈ యానందమే 

(బ్రహ. స్వరూపము. ఇట్టియా నందము తారతమ్యుములతో వై నను పొందుటకు 

కామరహితుడై న (ళ₹ తియుడై యుండవలయునని (కుతి చెప్పుచున్నది. 

అనగా (కోత్రియుడె సర్వకామములను విడచిపెట్లిన జిజ్ఞాసువు ఈ 
యా 6 క్ష 

యానందమును తప్పక పొందును. ఇట్టియానందము (బ్రహ స్వరూపము 

గనుక ఆయనను తెలుసుకొని ఎంతయెంత సమీపమునకు వెళ్ళుచున్న 

అంతంత ఆనందమును పొందుచూ చివరకు ఆయానంద స్వరూపుడే యగును. 

ఇచట సమీసముసకు వెళ్ళుట యనగా తెలుసుకొనుట యని గహించవలెను, 



(బహ వద్యానుసన్జాన దర్పణం 

ఎందుచేతననగా ఆసరమాత సదడామనలోనే యున్నాడు. గాని మనము 

మాయావివజలమె ఆయన సత్యస్వరూపమును (గ్రహింప లేకున్నాము. 
Ce 

అట్లు పరిపూర్ణ గహణము గలిగిన “దహ వి (దృ హ్మైవ భవతి 

అని (శుతి తెలుపుచున్నది. ఐనను ఈ పరిపూ ర జ్ఞానానందములు ఆకామ 
La] 

హతుడై న శ్ తియ ముముక్షువునకే కలుగునని “కో తియస్య చాకా 

ుహతస్య” అను (శుతివాక్యము చెప్పుచున్నది. శోతియుడనగా (శు 

(పామాణ్యమును (గహించిన సదా చారపరుడు-సుకృతకర. పరపాకముచే కొంత 

వరకు (శో(త్రియుడగుచున్నను అకామహతుడగుటకు విచారము విశేష 

జగని థ్యాత్వ నీరూఢి, నిశ్చయము. ఇందులో స్వశరీరము తాను అనగా 

* మనకు కలుగుచున్న అధ్యాస యంతయు 

అహం అనగా నేశు మమేదం అనగా నాది అనియే కలుగు చున్నది. దీనినే 

శంకర భగవత్పాదులు :_ 

(1 ౫ జో కట్ లో 
అవాం జగత్తు అనగా ఇడం 

౦0౪ 

వారున్నూ “జాతస్య మరణం(ధువం'' అని తెలుసుకొని తనకు ముందు 

బౌవు మరణమును నిశ్చయించుకొని మమేదం “నాది” అని అనుకొని 
వ్ 

తను సంపాదించిన దంతయు తన మరణానంతరము తను ఎటు చేసిన 
oa) 

తనకు సుఖమో దానిని ఊహించి “నీలునామా” ప తములను (వాసి పెట్ట 

మరణించు చున్నాడు. గనుక నాది అనున దంతయు తన ముందుసుఖము 

ను 

వింపదు. సంభవించుటకు వీలులేదు. ఇటి ముఖ్యమెన “అహం” సోశు అనగా 
ty చ 

శో లో శీ స్ జలు ణా ఇ చ a లా తశ అనుడాని స్తాసుఖమును అజ్ఞుడై విచారింపక తొశను గాక తనది అను 

కొసను దాని విషయమె సమ 
రా 

చున్నాడు. గాని వా_స్తవముగ లేనద్ అనుకొను దానికన్న తాశు ఎకువ 



అ దై్వైత(గ్రహణ మహీమ 

పధానుడు అని గహింపక తన మరణానంతరము ఆతన సుఖమెట్టిది 2 

ఎట్లుండనలెను ? అను యోచనయున్న (ప్రయత్నమును లేక మరణించు 

చున్నాడు. గాని శుతి యా మరణము (భాంతియను (పమాదముచే సంభవించు 

చున్నది గాని వాస్తవముగా లేదు అని చెప్పుచున్నది. “ప్రమాదం 

వై మృత్యుమహం,బఏమి” అను వాక్య మసత్యమగుటకు వీలులేదు. ఎందు 

కనగా, 

క్లో పాషాణ ప్రవనంవాపి సిధ్యేత్కా-ల విపర్యయే | 

నక్వచి చ్చు, తివాక్యానా మృపామాణ్యంతు విద్యకే [1 

అని శంకరభగవత్సాదులు తెలుపుచున్నారు. గాన శ్రుతి వాక్యతుల్య మెన 

యీ వాక్యమునకు గూడ అ(పామాణ్యశంకయుండదు. గాన విద్వాాం 

సుడు విచారణ సి తెలిసికొని అనుభవమును పొంది ఈయమృతత్వ 

లాభమును సంపాదించవలసి యున్నది గనుక, ఈ మరణ మనగా నెట్టిది 7 

అని విచారించి తదుపరి దాని నివృ త్తి నాలోచింతము. ఇట్టి మరణమును 

తప్పించుకొన నిశ్చయించువారి కుపాయము తిరిగి జన మును పొందకుండు 

సేగాని వేరుకౌదు. ఎంతటి పజ్ఞావంతుశయిన మహానుభావునక యినను జన్మ్కిం 

చినవానికి మరణము తప్పుట లేదని “జాతస్యమరణం(ధువహమ్” అను విద్వ 

దనుభవము చెప్పుచున్నది. కనుక విద్వాంసుడు ఈ మరణ(పవాహమును 

తప్పించుకొనుటకు అమృతత్వమును సంపాదించవలెను, అది (బహ. జ్ఞానము 

-నిదే కలుగదని “బహ విద్బ" హావభవతి అని (శుతివాక్యము చెప్పు 

చున్నది. ఆ (బహ యొటివాడు.. ఆ (బహ, కు మనకు గల సంబంధమెటిది? 
లు €ం 

అని తెలిసికొనినగదా యీ జ్ఞానమును పొందుట సంభవించును! ఇట్టి బహ్మను 

6 33 అటి వ EN 65 Pen ఇ” 
సత్యంజ్ఞానమన న్హం (అసద్వాఇదమ(గఆ సతీ) తత్సత ంసఆత్య్మాత త్వ 

మసి అని చెప్పుచూ “పూర్ణ మదఃపూర్ణమిదంపూర్ణాత్సూ ర్థముదచ్య తే । 

26 



2 (బప శ్రవిద్యానుసన్థాన దర్పణం 

పూర్ణ స్యపూర్త పూర్ణ స్యపు వమాదాయపూర్ణ మేవావశిష్య కే” అనగా సత్యజ్ఞానానంత స్వరూ 
ద ణు మ 

జ్య - జ్య ళ్ nm 4 జంక కియా పమైన యి (వహ పూర్ణము. ఈ |పపంచారంభమున అనగా సృష్టికిపూర్వ 

మున అది ఒక్కటియే యుండెను- అదియే సత్యము- అదియే అత్మ-- 

అదియేసీవు_ ఈ _సపంచదృశ్యము పూర్ణము. ఇది పూర్ణమగు బహ లో 

నుండియే వచ్చినది. ఈ పూర్ణ ములోనుంచే పూర్ణ త్వమును (గహించవల 

యును. చివరకు పూర్ణ పదార్థమే మిగులును అని చెప్పుచున్నది. గాన మన 

మందరము ఈ [ప్రపంచాంతఃపాతులము గనుక మనలో (పతియొక్కా జీవు 

డున్ను, ఈ పూర్ణ వస్తువునుండివచ్చి తిరిగి పూర్ణత్వమును పొందుట పర్యవ 

సానము.. మోక్షమని ఈపె (శుతివాక్యములవ ల్ల స్పష్టమగుచున్నది. ఐనను 

ఈ అనాది అవిద్యా మాయా (పభావములచే ' వుడు తన సత్యప పరిపూర్ణ స్వరూ 

సమునుమరచి పరిచ్చిన్నత్వదుఃఖిత్వము లను ఉహించి యీ జననమరణ 

(పవాహమును అనుభవించుచున్నాడు. దీనినే జీవుడు (పమాదమును పొందిన 

వాడె మరణమును పొందుచున్నాడనని _పై పెనుదహరించిన పమాదంవై ' అను 
రా QC 

వాక్యము .నిరూపించుచున్నది. గాన ఈ జనన మరణరాహిత్యమును పొందు 

టకు తాను పరిపూర్ణుడు అను తన సత -స్వరూపమును పొందుట 

యావశ్యకము. ఐననుపై న తెల్సినటుల అజ్ఞానావృతుడె పతిమానవుడు తను ల్లు కు యా - 

గాని పదార్థమును తనది అని (గహించి ఏర్పాటులు చేసికొని మరణించు 

చున్నాడు. తిరిగి తిరిగి యీ జననమరణ (ప్రవాహమున మునుగుచు సంసార 

దుఃఖముల పాలగుచున్నా డు. ఇట్టి అవా _స్తవమైన తశు గాని తనది అనుదానినీ 

విడచి అనగా దానియందు నిర మానుడై సక్తృతారాహిత్యముగ వదలి వాస్త వ 

తన సుఖస్వరూప విషయమై (శుతియుక్త కనుభవములతో ఈశ -ర 

(త్రయము తానుగానని జ్ఞానముచే తెలుసుకొని త జించి తనవా_స్తవస్వరూస 

మైన పరిపూర్రత్వమును (గహించి యనుభవమును బొందినయెడల పునర్హిన 

రహితుడై అమృతత్వసిద్దిని పొందును. ఇందు సంశయములేదు. 



బహ్మానుసంధాన పొకార నీరూపణ 

“శోతవ్యోమ న్తవ్యో నిదిధ్యాసితవ్యః” అని (కుతిజిజ్ఞాసువుకు (శ్రవ 
ణమైన తరువాత మననాదులను విధించుచున్నది మనన మన్నను అనుసంధాన 

మన్నను ఈషద్చేదమున్నను దాదాపు ఒక్కటిగనే (గహింపవచ్చును. ఇవి 

కలుగజెయు గుణలాళములు సమానముగా నుండును. “మననములేని విద్య 
మరణము" అనిలోకోక్సి యున్నది, ఏ విద్యకై నను దీని యావశ్యకత కనబడు 
చున్నది. జిజ్ఞాసువె నముక్షువునకు ఈ యనుగంధానము విధియై (వాణపు పట్టుగా 

నున్నది. ఈ యనుసంధానమనునది (బహ విద్యాభ్యాసకునకు రసాయనము 

వంటిది (శ్రద్దతో నాచరించిన నిది సాధకునకు సం విలాగున నుపకరించును. 

మోక్ష సిద్ధికి ఇదియొక ముఖ్యసాధసము. విద్వాంసులు (శవణముజేసి యా 

విద్యను (గహించినను మననానుసంధానములు లేక _పెకిటోవుటకు సాధ్యము 
కాదు ఈ _బహృ విద్యానుసంధానమునకు పునరుక్తి దోషములేదు. చేయవల 

సినదియేమన, (శ్రవణాదులచే (గ్రహించి అనుకున్న విషయమే సహ్మస్రశః ఫల 
పర్యంతము వృత్తివ్యాపితో పునః పునః అనుకొనుపే. ముముక్షువునకు 
పయత్నసారాం శమేమనగా-- స్వశరీరసర్వదృశ్యపరిత్యాగము, జ్ఞానసాధ్యమే 

గాని తదితరమువల్హ్ల గాదని యిదివరక విపులముగా నిరూపించియున్నాము. 

ఇట్టిత్యాగము దృశ్యసక్తృతా మాన రాహిత్యమును సంపాదించుకొనుట మూల 

ముగ చిత్తవికేపావరణాదులను తగ్గించుచున్నది. అనగా చి _త్తమునకు 

౯ 

దృశ్యా మానరాహిత్యముకాగానే చిత్తవిక్షేపాదులుగూడ నుపశమించును. 
ఇటుల చిత్త స్థెర్యమును చిత్తైకాగతను సంపాదించుకొని తనయొక్క సత్య 

స్వరూపమును బాగుగా తెలిసికొని దాని దా ర్హ్యముకుగాను నిత్యానుసంధా 

సముజేయుచుండవలయును.  ఇట్లిఅనుసంధాన (ప్రక్రియను శబ్లానుసరణిగ 

ఇందు లోగడ వివరణ జేసియుంటిమి. ఇదిగాక ఇట్టి అనుసంధానములు క్లోక 

రూసముగాను గద్య రూపముగాను "పెక్కు (ప్రసిద్ద వేదాన్త (పకరణ (గంథము 

లందు పూర్వాచార్యులచే గం :'ర వాక్కులతో తెలుసబడి యున్నవి. అట్టివి 



(బహ. విద్యానుసన్ధాన దర్పణం 

సిద్దాన్స దార్హ్యము కలిగిన పండితవర్యులకే సుసాధ్యముగా నుండును గాని 
(అతా 

సామాన్యులకు గావను తలంపుతోను సామాన్యముగ శాస్త్రపాండిత ములెని 

వారలకు సామాన్య శబ్దారములు సద్వస్తువృ త్తి కలుగుటకు సులభ సాధ్య 

ముగా నుండునని ఆ లషించుచు ఈ యనుసన్దాన నిరూసణమును తిరిగి 

విపులముగ సర్వసామాన్య భాషలో వృత్తిగోచరమగునట్లు (వాయుచున్నాడను, 

“అహాం” నేను ఈ సూల 'దేహముగాని, ఇం(ద్రియములుగాని, 

సూక్ష శ-రమెన అ న్తఃక కరణముగాని, అ న్లకకరణ పరిణామములై న 

మనోబుద్ది చి త్రాహంకారములుగాని కాను, ఈ యన్తఃకరణ (ప్రతిబింబ 

చై తన్యము అనగా-ఆధభాసుడు నేను కాను. ఈ పంచభూతములుగాని. పంచ 

భూత వికారమెన యీ (పపంచముగాని, (దష్టా అనగా (గ్రహించు వాడను 

గాని కాను. ఇవి యన్నియు కల్పితములు, ఆభాసములు, అవా_స్తవములు. 

అనగా ఇవి యన్నియు కొన్ని యవస్థలయందు కొంతకాలము మాతముండి 

నశించును. చూడబడు (పతిపదార్థిము నకంచునదేగద : అనగా మిథ్యాత్వమును 

పొందుచున్నది. నేగు మా(తము సర్వకాల సర్వావస్టల యందును అను 

స్యూతముగ (ప్రకాశించుచున్న వాడను. ఇట్టినాస్వరూపము సత్యమైనది. నోను 

అను ఈ అహం స్ఫురణకు నాశము కనబడుట లేదు. 

శొ॥ అహంసర్వమిదం విశ్వం పరమాత్న్సాహమచ్యుతః । 

అహంకారా ధాయాసా కల్పతే (కల్చితా) నతు వా _స్తవీ il 

అనగా--ఈ సర్వ (ప్రపంచము, నాశరహితమైన పరమాత యును నేనెయై 

యున్నాను. అహం అను వ్యవహారము కల్పితముగాని, వా నవముగాదు 
— 

చెప్పుచున్నది. ఇటితరి పాణిపాదాదిమా(కుడ 
దు 

సర్జ( పపంచ మెట్టుకాగలను : “అహం” అనగా 

ము లేదని చెప్పుచున్నది. కాని మనము మరణమును స్వయముగా 

చూచుచు అనుభవించు చున్నాము. ఈ నేను “అహం” పరమాత్మయగు' 

వి 

© 

చారణ వలన సూల సూక కారణ శరీరములు నోను అను 



(బహా నుసంధాన (పకార నిరూపణ 

అహం, నేను కాదని నిశ్నయమగు చున్నది. ఈ యనుసంధాన కాలమున 

నోయ అహంకారాదులు కాదు. అని ఊరక వాచా అనుకొనుటకం కే పూర్వము 

సయు క్తికముగ ఈ దేహాద్యహంకారములు మిథ్యయని మనము చేసిన 

నిరూపణలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని జడపడార్గములు నెను కాదను నిశ్చయమును 

సయుక్రికముగ పొందవలయును. కాన ఈ నోగు అను అహం ఎట్లిదై 

యుండవలయును ? అని తన వాస్తవ స్వరూపమును వృ్తిచే అనగా 

మనస్సుచేత గుర్తించుటయున్నూ. అట్లు గుర్తించిన సద్వ_స్త్వ్రనుభవ 

దార్హ ము కొరకు ఈ (క్రింది విధమున అనుసంధానము జేయుటయును 

ఆవశ్యకము. ఇట్లుకాక కేవల శ బ్లోచ్చారణ మా(తముగ జేసిన యడల ఫల 

మల్చము. కనుక ఈ యనుసంధాన శబ్దముల నుచ్చరించునపుడు ఆ శబ్దముల 

యొక్క అర్థమును పూర్తిగా వృత్తి గోచరము జేసికొని అనుసంధానము 

జేయుట శేష్టము. 

ఈ త _త్హ్వజ్ఞానానుసంధాన (పాశస్క్యృమును గురించి వసిష్టభగవాను 

లిట్లు చెప్పుచున్నారు. మోక్ష సంపాదనకు సాంఖ్యయోగ మార్గములు రెండును 

(ప్రధానముగా చెప్పబ- నవి. ఇందు త_త్త్వజ్ఞానబమును సంపాదించి అనుసంధా 

నాదులచే సిద్దిని బడయువారు సాంఖ్యులు. 

అష్టాంగ యోగముచేత చిత్తశాంతిని పొంది మోక్షమును సంపాదించు 

వారు యోగులు ఇట్టి యోగులు మోక్షసిద్దిని జ్ఞానము : తనే పొందుచున్నారు. 

కాని తదితరము చేతకాదు. ఇట్టి మోక్షసాధనములలో వసిష్టులవారు తత్స్వాను 

సంధానమునకు [ప్రాధాన్యమిచ్చియున్నారని యీ క్రింది శోకములనల్ల 

బోధపడగలదు._ 

శో ఎకత _త్త్యఘనాభ్యా సః (పాణానాంవిలయస థా | 

మనోవినిగహ శ్చేతి మోక్షశబారసం గహ: ॥ 
యడ 

ఒక్క ఆత త _త్త్వమునే నిరంతరముగ అనుసంధానము జేయుట, (ప్రాణాది 



(బహ ఏిద్యానుస ననాన దర్పణం 

వాయు నిరోధము, మనోన్నిగహము, ఈ మూడే మోక శబ్దార్రములు. అజశ్ఞా 
మోక్షసాధనములే మోక్షముగ __ (పాధాన్యముకొరకు -_- చెప్పబడుచున్న వై. 

న (పాణరోధ చిత పరికయాః | 
అవాలి 

క స 

ఏకసి న్నేవ సంసిదే సంసిద్ద్య ని పరస్పరమ్ Il 
ధి ధ్రిలి=౨ 

అనగా. త త్త్వానుసంధాన.. [ప్రాణన్నిగహ- మనోనిగహములలో నాక 

సిదించిన అన్నియు సిదించినపే. కాన ఈత త్రానుసంధానము 'మాక్ష్శృపా జి 2 
Go ఇ గం అణాల వా 

ముఖ్యసాధనమని (గహించవలయును. 
me యము 

ఆ అనుసన్దాన కమము ఆజా 

అనాం . అహాం అను సోసులో తనుకాని జడపదార్హ సముదాయమును మికు 

యించుకొని జ్ఞానపూర్వకముగా త్యజించి ఇప్పుడు తన స్వస్వుఈూాజ 

మును ఈ విధముగ అనుసంధించవలసియున్నది. 

అవాంసా : అహం నేను అనగా నా స్వరూపము సాక్షిమూ తము. ఈ 

సుభదుఃఖక _ర్హుత్వములు నాకులేవు _ సాక్షియైనవాడు వ్యవహారము 

లతో సంబంధపడియుండుటకు వీలులేదు _ కేవలము (_పేకకుడుగానే 

ఉండవలయును _ - ను అట్టివాడను -- సొక్షి-నాకు (భాంతిగా కలగ 

చున్న ఈ సుఖదుఃఖానుభవములు క్ర రృృత్వభో క్త కృత్యములు ఫలానుభ 

వములు ఈ యంతఃకరణ ధర ములుగాని, సత 'స్థస్వరూపుడత చై స 

నావికావు.. నాకు కర్తృత్వాదులులేవు _ నేను నిష్కి౨యుడను---వి కవ 

యవుడను..._ 

అవాంటాటస్థః - నుకూటము (అనగా దాగలి) నంటివాడను. ఎన్ని కుకార 

ములు వచ్చినను దాగలి సమానరూపమైన నామీద ఆరోహింకణజడు 

వస్తువులకేగాని, నాశకేవికారము కలుగదు, కలుగుటకు వీలు తేడు- 

నేను పరిణామ రహితుడను--ఎన్ని పరిణామములు కలిగినను డాగ 



(బహా నుసంధాన (ప్రకార నిరూపణ 

లిమీద చేయబడువస్తు సముదాయమునశేగాని డాగలి యెంతమా(త్ర 
మును మారదు గదా : ఇది అందరకున్ను కెలసినవిషయమే. కనుక 
నేను కూటమువంటి నిర్వికారుడను. 

అవాొం(వత్యొగాత్మా:__ నేను సర్వశరీరములందును ఆంతరుడనె _ ఉపాధి 
సంబంధము ఎంతమాత్రము లెనివాడనై -_సర్యోపాధులను 1 మకకాశింస స i ఇ 

ఇయు చు సర్వాస్త రృహిర్వ్యాపకుడై న పరమాత్మనే —- ఆఅఆపరమాత 

యున్ను ఈ [పత గాత యున్ను ఆయిన నేను అఖండ అది?కియు 
అనె ఇవ్ ఇ ల p ల డను--ఆ పరమాత్మయే నేను. నేనే ఆ పరమాత్మగాని న్నమనునది 

ఎంతమా(త్రములేదు. ఈ విషయమునే *యడదాహ్యేవెష ఏళసిన్ను 

దరమస్తరం కురుతే, అథ తస్య భయం భవతి” అను (శుతి జేదద 

యెంతమా(త్రము కూడదని చెప్పుచున్నది. కాన భేద కనున 

ఇంచుకయెనను లేదు! ప్రత్యగాత్మ... నేను_ఆ పరమాక ఒక్కటియే. 

దీనినే జీవబహై క్యానుసంధానమని గూడ శాస్త్రము తెలుపుచున్నని. 

నేనైన ఈ (ప్రత్యగాత్మయున్ను, సర్వాత్మకుడై న ఆ పరమాక యున్ను 

ఒక్కటియేయని వృ త్తిచే (గహించి అనుసంధానము జేయవళలెను. 

కినోఒవాం ఇట్టి ప్రత్యగాత స్వరూపుడనై న శేను * 
శమ” అని మంగశములతో మ 0 రి EK ల్ల fl a ef [ bX EA | ల్ F op (స J (4) క్ల 

క్. 

LR 0 t 

ముతో అనుసంధానమును చేయవలెను 

కానోఒవాం : ఇట్లిపత్యగాత  స్వరూపుడనె న నను ద్వెతరహితుడను. 
ల ర నాల అ 

అనగా శాంతుడను-శాంత మనగా ద తష తిరాహిత్వము- ఈ కర్చిత 
> (జ 

J న మైన నామరూ పములలొ దైవత ఇచ్రికలటునగుచుని ది ఇదియు పసం 

చము--అధ్య సము--కల్పితము--ఇట్లి క ల్పితనామరూప జంరూపమును 
ఆది లట 

త్యజించగా శేషించునది అఖండ శుద్ధ వరిపూ om స గా రచ తన?ము, ఇడెయి 
నా కఫ్ ౧ 



(బహ. విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

నా స్వస్వరూపము--అద్వి -య అఖండ సంవిత్స్వ్వరూపము--ఇది యేగాకె స్వ 

_అని అనుసంధానము చేసిన శాంత (ప్రవృత్సుడగును, 

అనినోఒవాం ; నేను అనంతస్వరూపుడను- అనగా దేశ, కాల, వనుక 

చ్చేదరహితుడను--ఇట్టి దేశకాల వస్తుపరిచ్చేదరహితత్వ మే అల్లం డక 

మని కెలిసికొనవలయును..అభండమనిగనూ, అనంతమనిననూ 

| 

టియె- తను ఇట్టి పరిచ్చేదరహితమైన అద్వి య అఖండవనుజని 

వృత్విచే [(గహించవలయును--ఇదియే అఖండాకారవృ _త్రియనబడువ్చు__ 

ఇదియే అపరిచ్చిన్నవస్తువు. 

నంవిత్యడాపోఒవాం * సంవిత్ అన్నను జ్ఞానమన్నను ఒక్కు_టియే __ ెన్లు 

ఈ సర్వదృశ్యమునకు అధిష్టానముగా నుండి సర్వదృు శరరహిత యు న 

(బహ్మాండంబును నిండియున్న మహాచిత్తునై యున్నాను-_ఇదియే సా 

స్వరూపము--ఈ నా మహాచిత్స్వరూపము మహాసంవిత్ స్పటిక మజ 

శిలవలె స్వ్యప్రకాశమైయున్నది--ఇదియె నేను నాయంచేయా కళ పం శ 

i 
? 

దృశ్యము రజుసర్పవత్ [భాంతికల్పితముగా నున్నది--కాని నాకు నూ. 

ఈ సర్వదృశ్యమునకున్నూ ఎట్టి సంబంధమున్నూలేదు _ ఈ ఇమూత 

పంచక, ఆధ్యాత్మిక, ఆధిఖొతికము లన్నియు చిదాకాశస్వరూవపుడ 

నైన నాయందే భ్రాంతి కల్పితములై చూడబడుచున్నవి _ జ్ఞానమే 

నా స్వరూపముగాన నేను తెలియబడువాడను గాను ఐనను, 

శ్లో; అదృళ్యోదృశ్యతేరాహు గృహ తే సయభీన్సునా | 
౧ a యట 

తథానుభవమా తాతా దృశ్యేనాతా వలోక్యతే ॥ 

య్. 

చంద్రునితో గూడి యెట్లు కనబడు చున్నాడో, అట్లు అనుభవ 
మా(తుండగు నాత్మ, 'దేహాద్యుపాధులతో గూడి కనబడు బుద డా 

గాని, నిరుపాధికముగ కనబడడు, ఐనను అందరిచే వీడు అనుజముంప 



నాస్వరూపము __ నాలో యున్న ది జ్ఞానము డను సంచరించునది జాన 

ములోనే _ దృుశ్యరహిత జ్ఞానము. నా సరూప 

స్వరూపము సంవిత్స సరూప అఖండ స్పటిక 

అవ్యూయో౬వాం ; నేను నాశరహితుడను _ వ్యయరహితుడను- అనగా ఆన _న్హ 

జీవులును (ఎంతమంది యైనను) నన్ను వాడ కున్న యడల (అనగా 

అను భవము పొందినను) నేను తరుగు వాడను కాను 

బిత్ళ ఇడూవోఒవాం : నేను చిత్స ఇరూపుడను - అనగా దృశ సంబంధ 

రహిత మెన చిత్స్వరూపుడను--ఎందుచేతనన వగా_ద్భృశ్య సంబంధనసహి 
యా 

తమైన చి కే ప్రపంచ రూపమున భాసించు చున్నది-అనగా జగదధి 

నముచిత్తు దీనియందు అధ్య స్తము జగత్తు -- దృశ్యరహికత మైన చి 

నేనే _ ఆ (బహ్మము 7 చేశే అని తెలిసికొని _ ఇంకను, 

“ను ఆదః నరహితుడను __ నిరవయపవుండను -- చిదా త నేయగుచునని 
“D0 

తో ల తాలు కస జు అదు కా ఆప 

సవ నిజరూసమును తలంప్పము. సీ నిజరూపమును మరచి ప 

Co J న్్ బల ల్ జో నామ 

చ్చిన్నుడవు కాకుము, అని పె శోకము పసుచున్నది. కా? నసనటొ 
జ ఇ . తా జ క 

0 

చిద్దూపుడనని వృ తిచే (గహించి అఆనుసంధథా॥ మును చయ 
Cc అబల 

వలయును. 

rd వ 2 బ్ర జ మ్య ఆన్ అదు 

ఆనా. నర్మాధత్హా చత - నెనె ఈ సర్వ దృశ [మునకు అధిష్ఞాసము = అనగా, 



బహ విద్యానుసన్హాన దరృణం 

_స్తమై రజ్జు సర్బవత్ భాసించు చున్నది -__ కాని వాస్తవముగా లేదు-- 
అనుజ్ఞానముతో స్వశరీరసహిత జగని ధ్యాత్వమును (గహించి తన 

వాస్తవిక సంవిద్దూ వ -- స్వప్రకాశ _ అద్వి య -. అఖండ లక్షణ 

ములతో అనుసంధానమును చేయవలయును. 

అవాం నృరవకాళః + నోను స్వ(ప్రకాశుడను--ఎట్లనగా జగ త్తంతయును పర 

(ప్రకాశముచె భాసించు చున్నది. కాని స్వన తచేత భాసించుట _ దు-- 
ఎందుచేతననగా (బహే తరము లన్నియు, అనగా ఈ (పపంచ 

దేహాదు లన్నియు, జగ త్తు-కల్పితముగా నున్నది--ఆ జ్ఞాన స్వరూపు 
డెన (బహ యే సర్వమునకు అధిషానముగా నుండి యీ సర్వమును 
యు అ 

భాసింవజేయుచున్నాడు _ దీనినే |శుతి “తస్య _భాసాసర్వమిదం 
విభాతి అని తెలుపుచున్నది _ అందుచే పరాసపేక్షలేక స్వవై తన 

ట్ జాన స్వరూపుడనై స్వ(ప్రకాశుడనై యున్నాను. నాకన్న 
మంతయు జడము __ పరప్రకాశ్యము _ అని అనుసంధాన 

మును చేయుచూ తన (ప్రకాశము పరాపేక్ష లేనిదిగను, స్వప్రకాశమని 

అవొం నజా య విశాతీయ, నగల జేదరపాత : నేను ఎట్టి భేదములును 
నౌను అగు (బహృతో సమానమైన మరియొక 

భదవస్తువు గాని లేక నాకన్న స్వల్పాధిక్యములు గల మరియొక 

భేదవస్తువు గాని, లేక నాయందుననే భిన్న న్నములుగా యెట్టి భేద 
ములు గాని లేక _ఛేదరహితుడనై యున్నాను. ఈ భేదములు 
మాయా కల్చితములని (శ్రీ శంకరభగవత్సాదులు, 

లి ॥ విశ్వం పశ్యతి కార్య కారణ తయా స్వస్వామి సంబంధత౩ః 1 
శిష్యాదార్యతయా తథైె వ సితృప్పుత్రాద్యాత నా భేదతః 11 

స్వప్నే జ్మానతివా య ఏషప్పరుషో మాయా పరి|భామిత 8 

అని ఇట్టుభద దృష్టికి భ్రాంతియే కారణమని విసృష్టముగా తెలుపు 



(బహా నుసంధాన (పకార నిరూపణ 

చున్నారు. గాన ఈ భేదములన్నియూ మాయా కల్పితమని [గహించ 

వలయును. నడొతీయ జేదము అనగా ఒకేశాతికి సంబంధించిన వివిధ 

(ప్రకారములు -- అనగా పశుజాతిలోను, వృక్షజాతిలోను, లోహజాతి 

తోను అనేక భదములున్నట్లున్ను పశువులన్నియు ఒక్క-టీయైనను 

గోవుకు అశ్వమునకు లాగున వృక్షములన్నియు ఒక జాతియైనను 

మామిడి, మర్రి, మారేడు చెట్ల లాగునను _ లోహము లన్నియు ఒక 

జాతియైనను బంగారు, రాగి, ఇనుములకు గల _భేదములాగున _ఈ 

మొదలై న వన్నియు సజా య భేదములని చెప్పబడును - ఇట్టి 

భేదములున్ను, బికా య భేదము _ జాతులు న్న భిన్నమె భేదిం 

చుట _ అనగా మనుష్య జాతి, పళుజాతి, వృక్ష జాతులకున్న భేదము 

వంటిది - ఇట్టి భేదము లున్ను, న్న్వగతభేదము ఒకే వస్తువునందు 

గల భేదములు _ అనగా ఒక్కడై న మనుష్యునకే శిరస్సు, కంఠము, 

హస్తములు, పాదములు మొదలగు భేదముల వలెను, ఒక్క మైన వృక్ష 

నుందు కొవమ లు, ఆకులు, పూలు, ఫలములు లాగున నుండు భేదము 

స్వగతభేద మని యెరుగవలయును--ఇట్టి భేదములున్నూ సర్వాధిష్టాన, 

స్వ్మపకాశ, చై తన్య స్వరూపుడనై న నాయందు ఈ'పె నతెలుపబడిన 

త్రివిధ భేదములు గాని, మరియెట్టి భేదమను వార్తగాని నా యందు 

లేదు _ సంభవించదు - అనగా నేను అఖండ, నిర్వకార స్వరూపు 

డను--నాస్వరూసములో ఎప్పుడును ఎచటను ఎట్టి భేదము కలుగుటకు 

వీలులేదు - నేను అఖండ, నిరవయవ, నిర్వికార స్వరూపుడను-- 

అనాంనిరవయవః : నేను అవయవరహితుడను __ అనగా భేదమున్నగాని అవ 

యవములుండుటకు వీలులేదు కడా -- అట్టిభేదము ఇంచుకయైనను లేదు 

గనుక నెను అవయవరహితుడను, అఖండ పరిపూర్ణ స్వరూపుడను. 

అవాంచిత్యంః : నేను వికార నాశములు లేనివాడను _ అనగా దాదాపు నిత్య 

జ జ కి క అ 
మన్నను సత్యమన్నను ఒక్కటియే--నిత్యమైనదే సత్యమగును--సత్య 



ని (బహ. విదా. నుసన్గాన దర్పణం 

మెనదే నిత్యమగును_కాని మరియొకటి కాజాలదు..సత్యమనగా కాల 
(తయ, అవన్థాత్రయ, అబాధిత, వికారరహితమైనది_ఇట్లి సద్వస్తు వే 

నేను-నా కన్నసత్యవస్తువు లేదు-నాకు నాశములేదు. అని అను 

సంధానమును చేయవలెను. 

అవాం ళిరోతిలియః : నాకంటె అతిశయముగల వస్తువుగాని, నాతో సరిసమాన 

మైన వస్తువుగాని, నాకంటె తక్కువదిగాని యింకొకటిలేదు -_ అనగా 

నిత్యమై అద్వి యుడుగాయున్న వస్తువు ననొక్కడనేగాని మరి 

యొకటి లేదు_ వాస్తవములో తనకన్న రెండవవస్తువే లేనప్పుడు తన 

కన్న నతిశయితమైన వస్తువుండుట అసంభవముగదా : కనుకనే నేను 
నిరతిశయుడను, నిరుపమానుడను_అని సదా అనుసంధానమును 

చేయవలయును. అతిశయ మనగా తనకన్న మించినది తనతో సమా 

నమగు నింకొక వస్తువేలేనప్పుడు తనకుమించిన మరియొక వస్తువుం 
డుట అసంభవమేగదా ! 

అవొంఅద్దిం యః: నెను రెండవవస్తువు లేనివాడను. అనగా ద్వి-య 

సద్వస్తువు ఉన్నయెడల అద్వైతసిద్దాంతమె యుండుటకు వీలు దు 

గదా! ఎంత (శుతియుక్క్యునుభవములతో సుతర్క పూర్వకముగ 

విచారణచేసినను-సయు క్రికముగానున్ను (శుతివచన, షడ్విధతాత్పర్య 

నిర్ధాయకలింగములతో చూచినను ముముక్తువునకు అద్వతముతప్ప 

' వేరు శరణ్యము కసబడుటలేదు. దీనినంతటిని మనస్సుచే (గహణ 

మునుజేసి నోను అను తనకన్న ద్వి య వస్తువు లేదని నిశ్చయించు 
కొని అనుసంధానమును చేయు పే అద్వి -యత్యమును సంపాదించుట. 

అనగా ఇదియే అదై్వెత సిద్ధాంతము అనితెలిసికొనుట. “ద్వి *యా దై 

భయంభవతి” అనుకుతి రెండవ వస్తువున్నప్పుడే భయము కలుగునని 

ఘంటాపథముగ తెలుపుచున్నది. ఎవరునూ భయమును కోరరుగద__ 

భయరాహిత్యమును 'కోరుదురు __ కాన నేయు అను తను ఎల్లప్పుడును 



(బహా నుసంధాన పకార నిరూపణ 

అద్వి యుడుగా. ఉండవలయును. వేరుదారిలేదు--అట్లు ఒకాెనొకడు 

ద్యెతమును (గహించినను అది మిథ్యయే -- ఐనను అవా స్తరసాధస 

మ న్న సిదాంత ని, రానేరదు, 
మగునుగా ని, సాక్షత్సాధనముగాని, సిద్ధాంతముగా దు 

అని ముముక్షువు (గహించవలెను. 

అవాంఅనంగ8 . , ను అసంగుడను _ సంగమనునది భిదముగాని, రెండవ 

వసువుగాని ఉన్నప్పుడే సంభవముగాని, లేనియడల సంభవముకాదు. 
ల 

ఈ రెండున్ను ఆ పరమాతు డనై న నాయందు అనగా నోను అహం 

అను వానియందు వాస్త్రవతః రెండవ పదార్థములేదని నిరూపించి, 

నిశ్చయించితిమిగదా--ఇదిగాక ఒక వెళ కల్పిత ద్వి య వస్తువుస్నను 

ఈ సద్వసువె న బ్రహ ఆకాశమువలె అసంగుడు. దీనినే “అసంగో 
—OQ 

హయంపురుషః” ఈ పురుషుడు అసంగుడు అని శుతి తెలుపు 

చున్నది. ఆకాశము సర్వ(త్రవ్యాపించియున్నను ఉపాధిస్తిత మైన గుణ 
ఇడ | అద్య “3 cf వ ఎ (4 గల 

దోష లక్షణములను ఎట్లు స్పృశించుటలద్ి అభి యా బహ 

సర్వాంతర్చహిర్వ్యాపకు డై, సర్వదృశళ్యాధిష్టాసముగా యున్నను ఎ ఈ 

దృశ్యముతో ఎట్టిసంబంధమును పొందదు _ ఎట్టివికారమునుపొందర 

సర్వదా అది స్వరూపముతో యుండును, పట్ట్లనగా _- కుక్తిరజిల 
౧ జి 

(భాంతియందుగాని, రజ్జుసర్చ (భాంతిసలములోగాని అధ స మును 
జు ఖు అధి 

మా ము (భ్రాంతి చూచినప్పుడుగాని లేక (భ్రాంతిని రమెన అధి 
- క గ 

షాన్న గ్రహణము కలిగినప్పుడుగాని అధిష్టాసమున సెట్టిమార్పును ఓలు 

గుట_దుగదా ! అమె యీ జగదధిష్టానమైన బహ అభ స్పృముతో 

నెట్టిసంబంధమునుపొందక సర్వదా ఐకరూపుడై అసంగుడై యు9డును. 

Er) 

ఇదియే నా సత్యస్వస్వరూపము. కనుక చేసు సర్వడా అగంగుతను 
బ్ర లే 8 eA Gc అని నిశ్చయించి తెలిసికొని అనుసంధాసము 

ఇ జీ అవ లం, Wa నాలు జస శో సా జ శో ళీ | అహంఅవ్యక్ ౭ * నెను తెలియబడువాడసుకాను __ ఎందుచేతిననగా గేసు జాం 

స్వరూపుడను. జ్ఞానమే నా స్వరూపము, జ్ఞానము 'తెలియబడుసదికాదు, 



(బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

చూడబడునది కా దు-జ్ఞానము తన స్వస్వరూపమై యున్నందున తనను 

తానెవ్యరును చూచుకొనలేరుగద ః అనగా ఇచట ఒక శంక కలుగును, 

లోకములో (ప్రతివాడును నోగు అని చెవ్చుట, (గ్రహించుట, కనబడు 
చున్నదిగదా ! తెలియకపోవుపెట్టు? అని సందేహము కలుగును __ 

ఇచట నేను అనుకొనువాడు (భాంతుడు _ ఉపాధిస్థితుడు _ ఇట్టివాడు 

అధ్యస్తృమైన ఉపాధినే నోను అనితెలిసికొని స రించుచున్నాడు. కాని 

వాస్తవమైన తన స్వస్వరూపముకాదు. వాస్తవమైన తన స్వరూపము 

ఏకము, అద్వి-*'యము అగుటచే చూచువాడొకడు, చూడబడువాడు 

ఒకడున్నూ వాస్తృవముగాలేరు-_ఇ-ఫ్లే తెలిసికొనువాడొకడు, తెలియ 
బడువొడొకడున్నూ వాస్త్రృవముగాలేరు _ మరియేమన ఇదియంతయు 

కల్పితము--(భ్రాంతిజ్ఞానము--ఇదియంతయు అవిద లోనిదే _ అవిద. 

నశించి (భ్రాంతిజ్ఞానము విలయముకాగానే తను అవ క్షుడగును. అనగా 

క్షానస్వరూపుడగును--కాని ఇది తెలుసుకొనబడునదిగాని, తెలిసికొన 

బడలేనిదిగానికాదు-దినినే “నాహమన్యే సువేదేతి నోనవేదేతి వేదచ। 
యదిమన్య నే సువేడేతి ద్యభమేవాపి నూనమ్” అని (శ్రుతిగురుశిష్యుల 
సంవాదమున జెప్పుచున్నది, నీవు [బహ ను నేనుబాగుగా తెలసి 

కొన్నాను అని భావించినయడల అది అల్పమేయగును. అనగా నీకు 

గోచరించలేదని స్పష్టము _ అని గురువుగా రనగా శిష్యుడు 

తనకు కలిగిన వేదానానుభవమును చెప్పుచున్నాడు--నేను బాగుగా తెలి 

సినదనిగాని, తెలియళలెదనిగాని అనుకొనుబలేదు, కాని తెలిసికొనియు 

న్నాను, అని పై శ్రుతివాక్యతాత్పర ము. కాన తన స్వరూపమైన 

జ్ఞానము తెలియబడునదికాదు. గాని అనుభవరూపము మాత్రమే 

యగుచున్నది. కాన నే నవ్యక్షుడను. 

వ్ 
రా 04 

న్న న్నముగాలేదు _ తనస్వరూపమైన సద్వస్తువు అద్వి 



బహో నుసంధాన (పకార నిరూపణ 

నిరవయవమై, భేదరహిత మైనదిగాన ఇట్టియొక్ష_వస్తువునందు క ర్హృత్వ 

భో క్రృత్వములు సంభవించుటకు వీలులేదు-ఈ  కర్భృత్వభో క్రి 

త్వములు ఆఅంతఃక రణక ల్పిత భాంతిజ్ఞానములుగాని, వాస్తవములుగావు- 

కొన నాకుసంబధించినవికావు--నెను వాస్తవ అద్వి *య స్వరూపుడనై 

యున్నాను-నాకు క_ర్హృత్వభో _క్షత్వములులేవు_ అవి అన్తఃకరణ 

మైన ధర ములని నిశ్చయించుకొని వానిత్ తన కెట్టి సంబంధములేదని 

సర్వదా అనుసంధానమును చెయుచుండవలయును. 

అవాంఅఖజ్ఞః : నేను ఎట్టి విభాగములుగాని, పరిచ్చేదములుగాని లేనివాడను 

అనగా చేశకాలవస్తు పరిచ్చిన్నత్వరహితుడను -- దెశముచేతగాని 

కాలముచేతగాని, వస్తువుచేతగాని పరిచ్చిన్నత్వము _ అనగా విభజింప 

బడుట, అదిలేకపోవుట అఖండత్వము -- ఇట్టి అఖండత్వానుభవము 

మనలకు సుషుప్తిలో కలుగుచున్నది -- సుషుపష్తియందు (గాఢని(ద 

యందు) దేశముగాని, కాలముగాని, ఈ వస్తువనిగాని ఎమియును 

స్ఫురించుటలేదుగదా _- అనగా ఈ 'దేశకాలవస్తువులు కల్పితములు 

గనుక సుషు ప్తియందు ఇవియును గనబడక అజ్ఞానావృత మై తస 

స్వస్వరూపమందు పుణ్యఫలములచేత తాత్మా_లికముగానుండి అఖండ 

సుఖమును పొందుచున్నాడు. ఇది అ[ప్రయత్నముగా సిద్దించుచున్నది. 

ఇట్టిస్టితియం దు అహంకారము అజ్ఞానములో లయమగుచున్నది--కాని 

సళించుటలేదు. కాన సాధకుడు ఇట్టి అభఖండానుభవస్థితినె (పసయత్న 

పూర్వకముగ సమాధిద శయందు అనుభవించుచున్నాడు _ ఇట్ట (పయ 

త్నముచేతనే కాలాంతరమందు వారి యీ యజ్ఞానము నశించుచున్న ది. 

కాని సుష ప్రియందు ఇట్టి యజ్ఞానము సు _ప్తముగానుండి జీవుల [పార 

బ్దానుస వరణకుగాసు తిరిగి “విజృంభించి సంసారదుః ఖమును చర్విత చర్య 

ఉముగా కలుగజేయు చుండును. జ్ఞానాభ్యాసకు లిట్టి సంనారదుఃఖ 

ఆత్యని కరాహిత్యమునకుగాను సమాధ్యభ్యాసముల (ప్రయత్నముచే 



(బహ విద్యానుసన్హాన దర్పణం 

అఖండానుభవసుఖమును పొందుచు భావనాదార్థ్యముచే ఇట్టి యజ్ఞాన 

మును నశింపజేయు అఖండత్వమును పొందుదురు. కాన ముముకు 

వై నవాడు ఇట్లిది యఖండానుభవమని తెలిసికొని దానిని నిత్యానుభ 

వము నొందుటకు అనుసంధానమును చేయవలెను. 

నివల్రాలంతో౬వాం : నేను కళంకరహితుడను. అనగా నాకు దుఃఖముగాని 

పాపముగాని లేదు-_.ఎందుచేతనగా కర్తృత్వ భో కృృత్వములు నాకెంత 

మాత్రము లేవు గనుక ఈ దుఃఖపాపములు నన్ను అంటజాలవు__ నేను 

దోషరహితుడను_నేను నిత్యసుఖస్వరూపుడను. కనుక నన్ను పుణ' 

పాపము లంటుటకు వీలులేదు. ఇవి య_న్తఃకరణ ధర ములు గాని నావి 

కాపు. 

అవాం అనణ్ఞా/తయానాధిత* : నోశు అవస్థా త్రయము లోను అనగా జాాగత్, 

స్వప్న, సుషు ప్త లను మూడవస్టలయందున్ను నో (పకాశించుచు నా 

అనుభవమును పొందుచున్నాను-జా గత్చ్వప్నములలో అనుభవములు 

సర్వులకున్ను తెలియుచునేయున్నవి. కాని సుషుష్యసుభవమును 

కొంచము వివేచనజేసి చూచినగాని తెలియుటలేదు. ఎట్లనగా, సుమ 

నుండి మేల్కాంచినవాడు “ఇంతకాలము సుఖముగా నిదురపోతిని, నా 

మియు తెలియలేదు అని తనకు గలిగిన సుకానుభవమును __ “ఏ 

యు తెలియలేదిను అజ్జ్ఞానానుభవమును స రించుచున్నాడు...ఇట్లురేయు 

స రణము నోయ అను తన యనుభనమేయై యుండవలయునుగాని, 

మరియొకని యనుభవము తనకు న రణకు వచ్చుటకు వీలులేదు. 

సుప _ప్రియందు అంత $కరణముగూడ అజ్ఞానములో అయమగు 

చున్నది గాన అదియు నుండుటలేదు గదా_దీనినిబట్టి ఈ నేను అను 
(పత్యగాత య్ జాగత్స్వప్నసుషుప్తు అను మూడవస్థలయం దును 

(పకాశించుచు అనుభవమును పొందుచున్నాడని [గహించవలయును 

కాన ఆయన (ప్రత్యగాత యైన నేను అవన్థాత్రయా బాధితుడను అను 

జ్ఞానముతో అనుసంధానమును చేయుచుండవలయును. 

స గ 



Cc హ్మోనుసంధాన (పకార నిరూపణ 7 

అనాంకాల్యతయాజాధత* ఏ నేను కాలక్రయములోను అనగా భూత, భవి 

అనాం 

27 

ష్యత్, వర్తమాన కాలములు మూడింటిలోను నిత్యుడ నె యున్నాను. 

ఎట్లనగా _ వర్తమాన కాలములో ఎట్టివాడును నన్ను నెనెరుగననిగాని 

నేను లేననిగాని చెప్పుటలేదు _ ఎప్పుడును ఒకవేళ ఆంధకారములో 

నున్ననుగూడ “గేనున్నాను' అని తనను తాను వర్తమాన కాలములో 

గుర్తించుచున్న విషయ మందరికిని అనుభవములో నున్న చే. ఇ'్లే 

యీ జన. లో తాననుభవించుచున్న సుఖదుఃఖములు తనపూర్వజన 

ము లనియు, సుఖవంతుడు [కిందటి జన. లో ఎంతటి పుణ్యమును 

సితినో యనిన్ని, దుఃఖవంతుడు _కేందటి జన లో ఏదో ఘోర 

సమును జేయుటచే నిప్పు జ 3 కష్టము ననుభవించుచున్నా 

భూతకాలములో గూడ 

ర్రించుచున్నాడు -- క్ష తాసీజన లో యజ్ఞయాగాది 

చేసినయడల వచ్చేజన్మలో పుణ్యఫలమనుభవించెద 

ననిన్నీ, పాపకార్యములు చేసిన కష్టము సంభవించు ననిస్నీ భయ 

పడుచు నేను ఐన తనను భవిష్యత్కాలములో అనగా ముందు జన. లో 

గూడ గుర్తించు చున్నాడు. కాన ఈ విధముగ నేను అను తాను (త్రికాల 

ములలోను బాధింసబడక పకాశించుచు అనుభవమును నొందు 

చున్నాడు. ఈ యనుభవమునకు కర శాస్త సంవాదముండుటచే 
ఇది [భమ యనుటకు వీలులేదు. కనుక తను ఐన నేను (తికాలా 

బాధ్యుడను అని నిశ్చయముగా తెలిసికొని అనుసంధానమును చేయ 

వలయును, 

J లు జ 

ననిన్ని తనను పూర్వ్ణజో. 

త నున్నట్లు గు 

పుణ్యకర లను 

నర్వొ తక 83 నోయ -- సర్వులకును ఆత. య యున్నాను. ఒకేదారములో 

స భిన్న మణులు (గుచ్చబడినట్లు అందరు వులును నాయందే 

యున్నారు. అనగా సర్వదా ఆత యొక్క-_డే న్న వులయందు వారి 

వారి యంతఃకరణ ధర ములను (ప్రకాశింపజేయుచు (ప్రత్యగాత యను 

నామమున నున్నాడు. కాన ఈయనకు థాంతిగూడ మనయనుభ వమును 



(బహ. విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

బట్టి (పక్రియానుకూలముగ కల్పించినదే గాని వా_స్తవముకాదు. 

ఐనను అనిద్యానుభవమును బట్టి నానా" వభ్రాంతి కలిగినదని సిద్దా న్హ న 

కల్పనగా తెలిసికొని యిట్టి (భాంతి కల్పితములేసని తెలిసికొన న్న 

జీవుడు ఒక్కటియైన యా పరమాత రూపమును పొంది ముకక్తుడగు 

చున్నాడు. కాని ఆత్మ సదా ఒక్క డే--ఇట్లివాడే తాను అను నేను అని 
i రు 

(గహించి సదా అనుసంధానమును చయుచుండవలెను. 

స్ట నవయవ 
రహితుడనుగాన క్రియారహితుడను. నేను జ్ఞానమా(త్రస్వరూపుడను, 

ని (వ్ధయోఒభాం : నె నెట్టి పనులున్ను చేయువాడను కౌను- 

అచభలోఒనాం : నేను కదలిక లేని వాడను. అనగా_గమనాగమనములు లేని 

వాడను, పరిపూర్జుడను గనుక రాకఐ పోకలుకలుగవు- నేనచలుడను._దీనినె 

ph 9 eX Or 
Bn 
లో “వృక్ష ఇవ స్త బ్లో దివితిష్ట త్యక _స్త సేనెదం పూ ర్హంపురు 

అనగా సోను అను నీపురుముడు వృక్షములాగున క కదలికలేక అంతటను 

(సర్వమును) వ్యాపించి యున్నాడని (శుతి చెప్పుచున్నది. ఇదియే నా 

సత్యస్వరూపము గనుక నేను చలనము లేనివాడను _ గీతలలో గూడ 

“అచలో౬యంసనాతనః” ఈ పురాణ పురును డచలుడు -- అని 

తెలుపబడినది. కాన నేనట్టివాడనని అనుసంధానమును జేయ 

వలయును, 

బిథుణో౬ పాం = నేను గుణా తుడను _ నాయం దెట్టి గుణములును లేవు -_- 

నిర్గుణ మే స్వరూసము కలవాడును _ నేను గుణరపొతుడను, గుణా 

తీతుడను గాని, గుణసంయుక్తుడను గాను _ కాన నిర్లణమె నాస్వరూ 

పము__నేను ఎ (తిగుణా తుడను__ 

అ టం జ ఆద స” 

ఆవాంనొమడయడాన సగర హార్ wpe యి నామరూప రహితుడను — అ దుచత 

ననగా నామరూపములు కలితములు _ అవా సవములు _ నేను 
అవా 

వాస్తవ సత్య- స్వరూపుడ నగుటవళ్ల కల్పిత నామరూపాదులు 



(ద హో నుసంధాన (పకార నిరూపణ 

నన్నంటవు -- నామరూపములు నాయందు కల్పితములు -- అధ్య స్త 

ములుగా నున్నవి ఇవి దృశ్య సంబంధ కల్పితములే గాని నావి 

కావు _ నేను నిర్వికారమైన అధిష్టాన మాతమై యున్నాను -- సర్వ 

వ్యాపకమెన శుద్ద వై తన్య స్వరూపమే నాది, కాని వేరేదియును 
యా ఎ రూ 

గాదు _ ననే సర్వాధిష్టానము _ నామరూపములు నాయందు రజు 

సర్పము లాగున (భాంతి కల్పితములుగా నున్నవే గాని వా_స్తవముగ 

లేవు గాన నేను నామరూప రహితుడను, నిర్వికారుడను, నిరంజనుడను, 

అవాం వర మాత్యా౭.భఖీన్న 8 :- (ప్రత్యగాత స్వరూపుడనై న నేనే పరమాత్మను- 
oo యా 

(పత్యగాత_ పరమాత లొక్కటియే గాని న్నములుగావు. ఈ విష 

యమై సూల దృష్టానముతో చాలా విపులముగ లోగడ నిరూపణ 

జేసియున్నాము. దానిని జ పికి తెచ్చుకొని వృత్తి వ్యా పిచే “నే 
యం రా అణా విం 

ఆపరమాత. ఒక్కటియేు” అను నిశ్చయముతో అనుసంధానమును 

చేయవలయును __ ఇదియే వబ హై క్యానుసంధానము __ మహో 

వాక్య ముఖ్యతాత్సర్య మె యున్నది _ దీనిని గురించి విమర్శ చాలా 

చేసియున్నాము. తిరిగి యిచట చేయుట (గంథ విస్తరణ మగునను 

తలంపుతో సవి_స్తర నిరూపణము నిచట చేయుట లేదు కాన అను 

సంధానపరులు నావధానచిత్తులై యీ ముఖ్యాంశమును వృత్తి 

గోచరమును చేసికొని అనుసంధానమును జరుపుచుండ వలయును, 

నిరాాళఒయావాం .: నేను నిరాశ్రయుడను_ అనగా నేను సత్య స్వరూపుడను 

గనుక నాకు నేనే ఆశ్రయమై యున్నవాడను -- నాకు నెను మించి 

చేరు సత్యవస్తువు ఆ్యశ్రయమునకు లేదు గనుక నను స్వాధిష్టితుడనైై 

యున్నాను సర్వజగ త్తునకు నే నధిషఖానమె నాయందు కల్సితముగ 

జగత్తు (ప్రకాశించుచున్నది గాని, వాస్తవముగాలేదు -- జగత్తు భాంతి 

కల్పితము - (భ్రాంతి నిరధిష్టానముగా కలుగుటకు వీలులేదు-కాన సత్య 



నుసనాన దర్పణం 
(త) 

స్వరూపుడనై న నన్నా్రోయించి అనగా నాయందు (భాంతిత్వేన 
అధ్యస్తమై సర్వము (ప్రకాశించు చున్నది. కాన మిథ్యయే-నేను సత్య, 
నిత శుద్ద, బుద్దస్వరూపుడను-అద్వి యుడను గనుక నాకు ఆ శయము 

నేనే గాని వేరేదియును లేదు అని యనుసంధానమును చేయవలయును. 

నిర్లింకేషోఒదొం:.. నేను నిర్విశేషుడను _ అనగా నాకు మించినదిగాని, 
నన్ను మించినది, ఏమిన్నీలేదు _ *సర్వంఖల్విదం ఎహ ” అని 
(శ్రుతి సర్వశబ్దముచే అంతయు నేను ఐన (బ్రహ గానే తెలుపుచున్నది. 

సర్వదృశ్యము అనగా జగత్తు సవిశేషము _ అది బాధనొందగా 

సద్వస్తువగునేను [బహ ను మిగులుచున్నాను __ కాని నాకు మించి 
నది, శేషించునది ఏదిన్నీలేదు _ దీని నే “పూర్ణ మేవావశిష్యతే” అను 
శతి చివరకు మిగులునది నా పూర్తగ్యరూపమేయని చెప్పుచున్నది. 
కాన నేను నిర్వి శేషుడను _ నిత్యుడను _ పరిపూర్ణుడను _ అని అను 
సంధానమును చేయవలయును. 

మోవ్రూర్జాఒవాం :-- నేను పరిపూర్ణుడను _ ఇదియే జిజ్ఞాసువగు ముముక్షువు 
వ! 

నకు పరమావధి __ కాని యిట్లు తెలిసికొని అనుభవమును పొందుట 

యెట్లు? అను శంకకు యైన సిన నిరూపణలన్నియు సహకరించు 

“దడి సాకి షం నడు, నలు లీక్ ా సక చున్నవి. ఇంకను “సదెవని మ్యెదమ(గఆ నతి అను(శుతి యి షి 

కెపూర్ణము మొట్ట మొదట సత్సదార్థ మొక్కటియి యున్నదని తెలు 

త్త దఃపూర్ణ మిదం పూర్ణాత్సూ ర్లముదచ - తె పూర్ణస్యపూర్ణ 

చా ఇదా చని నే” ఎ జ మయ ను మాదాయ పూర్ణ మేవ వశిష్యతే అనుకుతి పూర్ణ మే (బహా యనియు 

కారము నశించునది కావనియు, పూరమగు (బహ ను (గహించిన 
కది (3౯) 

పూర్త మే మిగులుననియు తెలుపుచున్నది. కాన సృష్టికిపూర్వము, 

సృష్టికాలములోనున్ను, సృష్టయనంతరమున్ను ఉండునది పూర్ణ వస్తు 

వగు (బ్రహ యే _ అని తేలుచున్నది. అటి (బహ తాగే, అనగా చెను 
రల 

అని “అహం(బహా సి ” అను మహావాక్యము తెలుపుచున్నది. (శుతి 



(బహో నుసంధాన (ప్రకార నిరూపణ 2 

వాక్య మసత్యమగుటకు వీలుకాదు. దానిని పరమ(పమాణముగ 

(గహించుట విధియెయున్నది. ఈ (శుతివామాణ్యమెంత యుత్కు 

షమెనదిస్నీ వసిష్టభగవానులు రాజాధిరాజై , అవతారపురుషుడె న 
రుయా చు యా రా 

గ్రీరామచం(దునకు త_త్త్వ్వబోధజేయునపు డాతనితో__ 

A కారుణ్యం భవతామేవ అహం వచి నమాయయా । 

(శుతివాక మనుస్మృత్య న స్వతః (ప్రకటీకృతమ్ ॥ 

అనగా మీయందుండు కారుణ్యముచే, నేను కల్పించి చెప్పుటలేదు. ఈ 

చెప్పినదంతయు [శుతివాక్యము ననుసరించియే చెప్పినాను అని తన 

మాటకన్నగూడ [శుతికి అధికప్రామాణ్యమునిచ్చి రామచం(దునకు 

విశ్వాసమును కల్పించియున్నారు. ఇదిగాకను ఈ (శుతిపామాణ్య 

మును గురించి, 

కో! పొషాణ పవనం చాపి సిధ్యే త్మా_లవిపర్యయే । 
aa) 

నక్వచి చ్చు తివాక్యానా మ[వామాణ్యంతు విద్యతే J 

అని, కాల వివర్యయముచేత నొకవేళ రాళ్లు జలమునందు శేలినను 

తేలవచ్చునుగాని, [శుతివాక్వమెప్పటికిని అప్రమాణమగుటకు వీలు 
కౌదని శంకరభగవత్సాదులు తెలుపుచున్నారు _ కాన మహావాక్య 

బోధ అసత్యమగుటకు వీలులేదు. కనుక మనము (శుతియు క్య్యనుభవ 

ములతో బాగుగా వివేచనజేసి మనకు గలుగుచున్న లౌకికానుభవము 

(థాంతియు క్రమని నిశ్చయించుకొని విచారణజేసిన మనల (శుత్య 

రము గోచరించును. ఇదియునుగాక, “మాయామా(త్రమిదందై్వైత 

మద్ర్వైతంపరమార్గత 8" ఈకనబడు చ్వైతమంతయు (థాంతిమాగతము, 

అనగా వ్యావహారికము. పరమార్థతః అనగా సత్యమైనది అద్వైత 

మెక్కటియే అని వై వచనము చెప్పుచున్నది -- దీని -యనుసంధాన 

విధానము పూర్వాచాలు లచే నిట్లు నిరూపింపబడుచున్నది-- 



(బ్రహ. విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

లో దృశ్యం హ్యదృశ్యతాంనీత్వా (బహ్మాకా6₹ణ చిన్నయేత్ | 

అభ, ఒకి ఇ "వీ అర అర్య 
విద్వాన్నిత్యసుఖతి పైద్దియా చిదసపూ ర్థయా Il 

కో అధిష్టానేపరిజ్ఞాతే సచ్చిదానందలక్షణే । 
మః 

(బహై వసకలంవిశ్వం భో కృథోగ్యాదిలక్షణమ్ I 

థో జగచ్చిత్రంస్వచై తన్యె పసేచిత్రమివార్చితమ్ | 

మాయయా తదుపేత్యైవ చై తన్యం పరిశేష తామ్ ॥ 

అనగా ఈ దృుశ్యమునంతటికిని అద్భ శ్యభావము -నొందించి [బహీ 

కారముగ భావించుచు విద్వాంసుడు చిత్స్వరూపముతోనిండిన బుద్ది 

వృ తిచే నిత్యసుఖమందుండవలయును. సచ్చిదానం దలక్షణ మైన 

(బహ (గహాంపబడగా భో _కృభో గ్యాదిరూపమైన యీవి శ్యమంతయు 

(బహ్మయేయగును ఈ జగత్తు అను చిత్రము చై తన్యమను పటము 

మీదమాయచే (వాయబడియున్నదని (గహించి చై తన్యమే మిగుల్చ 

బడుగాక. (అని పూర్వాచార్య వచనములు తెలుపుచున్నవి.) కాన ముము 

కువు వీని యధమును బాగుగా (గ్రహించి అనుసంధానమును చేయ 

వలయును ఈ పరిపూ ర్లత్వమును (గహించుటకు పరిచ్చిన్నత్వ, న్న 

త్వములను త్యజించనలయును. పరిచ్చిన్న, న్నదృశ్యనాశము, 

(థాంతిజ్ఞాననా శముచేగాని సాధ్యముకాదు. అనగా సత్యజ్ఞానము అధి 

షానము, (భాంతిజ్ఞానము అధ్య స్తము -- తనక అనాది అవిద్యా 
లి క్ష ఎవి 

(భ్రాంతిజ్ఞానములచ కలుగుచున్న యీ పరిచ్చిన్న దె ఏతానుభవము 

(భాంతిమా[తముగాని వా_స్తవముగాదని (గ్రహించి తన సత "స్వరూప 

మును బాగుగా (గ్రహించిన పరిపూర్హత్వము తనకు సిద్ధించును. ఎట్ల 

నగా రజ్జు సర్పభాంతియందు భిన్న భిన్న సర్పావయవములు, వాట 

చలనములు కనబడినను, ఇవియన్నీ యు అధిష్టాన మైన ఒకే రజ్జువు 

యందు కలుగుచున్నట్లు, ఒకేపరిపూర్థసద్వ స్తువుయందు భేద(భ్రాంతులు 



(బహా నుసంధాన (ప్రకార నిరూపణ 2 

కలుగుచున్నవి, ఈ వివేచనమంతయు సవి స్తరముగ లోగడ అధ్యాస 

నిరూపణలో నిరూపింపబడినదిగాన దాని నిచట (గహించవలయును. 

ఇక ఒక్క-టియెన (బహ యందు (థ్రాంతిచే అధ్య_సమెన 

యో (పపంచము భాసించుకాలము లోనున్ను, అధిష్టాన సత్యజ్ఞానానం 

తరమున్నూ ఈ (దహ యొక్క డే పరిపూద్ద్ణడ్డె (ప్రకాశించుచున్నాడు, 

తదితరమేమియులేదు. ఇట్టిబహ ను నేనే అని, యిట్టి పరిపూ ర్థత్వ 
మును గుర్తెరిగి నిత్యానుసంధానమును చయుచు అనుభవమును 

పొందిన మహానీయులు జగ త్తుభాసించుకాలములోనున్ను, జగత్తు 

మిథ్య యను నిశ్చయజ్ఞానానుభవ కాలములోనున్ను, సదా వారిపరి 

పూర్ణతను అనుభవించుచుందురు. అప్పుడు “పూర్ణస్యపూ రమాదాయ 

పూర్ణ మేవావశిష్యతే” అను (శ్రుత్యర్థమునకు సార్ధకతను సంపాదిం 
చినవారగుదురు -_ ఇట్లు పూర్త గహణము జేసిన మహనీయులను 

(భాంతికల్పిత దృశ్య, పరిచ్చిన్న, న్నత్వములేమి చేయగలవు ! ఇట్టి 

మహనీయులను (పారబ్బము బందింసజాలదు, కొని ఇట్టివారికిగూడ 

(సారబ్బక ర్మాను భవము తప్పుటలేదు. కాని అనుభవములో మా తము 

శ్రాస్యజ్లానుల అనుభవములలో మిక్కిలి తారతమ్యుముండును. యెట్లనిన 
జా దో యా 

జానియొక్క_ అనుభవము మనలకు శబచలనచి[త దృుశ్వమందు కలు 
2 (ణీ దః 

గుచున్న సుఖదుఃఖానుభవముల విధముననుండును. ఇట్టి పరిపూ ర్ల 

త్వానుభవముగలవారికే “మిథిలాయాం (ప్రదగ్గాయాం నమే కించిత్స 

దహ్యాతి' అనువచనము వర్తించును గాని అన్యులకెట్లు వర్హించును? 

ఇట్టతన పూర్ణత్వమును తెలిసికొని అనుభవించుచున్న త _త్త్వజ్ఞులకు 

అనిత్యమై పరిచ్చిన్నమైన యీ జగ త్తుయొక్క చిత్రానుభవములు 

శబ్ద చలనచిత్రపట దృశ్యములాగుననే గోచరించుచు తాత్కాలిక సుఖ 

దుఃఖానుభవములతో (పారబ్బముసు అనుభవింపజేయగలవు. వారు _ 

ఈ దేహపాతానంతరముగాని, లేక (పారబ్దక ర పతిబంధనివృ త్త 

నంతరముగాని కె వల్యసుఖమును పొందుదురు. ఇటిజానముచేత నే 
ర మకు 



కై వల్యము సాధ్యముగాని, అన్యధాగా కాగెరదు, అని “జ్ఞానాదేవతు 

= a 33 స స స కై వల్యం అని (శ్రుతి తెలుపుచున్నది, 

అవాం అనిమధ్యాంత ర్ పాత్ ౭ ;- అనగా నేను మొదలు చివర మధ? అను 

4 

బిభా గములుకేనివాడను-అనగా జరామరణరహితుడను - అవినాశినిగను 

ఉత్స తినాశములు నాకు లేవు. ఈ పంచభూతాత్మకమైన (ప్రపంచాదులు 

(పళయమందు నివ _ర్తించుచున్నటవి. గనుక తిరిగివాటికి ఉత్స త్తి కలుగు 

చున్నది. కౌని సోను మా;త్రము నాశము లేనివాడను గనుక నాకు 

ఉత్పత్తి తి యసం భవము ఇట్ట ఆదిమధ్యాంతములు న నాకులేవు. అనియిట్లు 

అనుసంధానమును చేయవలయును 

గూపోజవాం 2 నెనుజ్ఞానస్వరూపు పృడను అనగా వా_స్రవములో తను అను 

నేను ఎల్లప్పుడును జ్ఞానస్వరూపుడేయైనను ఇట్టి తన జ్ఞానరూపత్వ 

సత్యత్వ, పరిపూర్తత్వములను, అద్వి యత్వ, అనంతత్వములను 

లో తన పూర్ణత్వమునకు తన పరిచ్చిన్న మునకు రెంటికిని జ్ఞానమే సాధ 

నముగాని, అనఃముకాదు. ఒకటి త త్వ్వజ్లా నము మరియొకటి వాం 

(i 

చేతనే కలుగుచున్నది. అనగా దృశ సహిత క్ఞానము ధాంతి. దృశ్య 
Pa re తొ వాయ్ 

రహితజానము సత ౩ము. ఇటి, భాంతి తిజానమును బాగుగ వివేచనముచేసి 
డో ఐ వవ జ 

యిది మిథ్యయని తెలిసికొని న శేషించునది జ్ఞానమెగదా ! ఇట్ట జాన 

మెప్పుడును ఒక్క! యగాని అచేకముండుటకువీలులే దు. ఇట్టి ఒకటి 

నజ్జానమే పరమోత్క్బుష్షమెనది. దీనినే కృష్ణ భగవానుడు “నహి 
వ్య ॥ రు 

ననసద్భశం" అని (ప్రశంసించియున్నారు. ఇంకను “శద్దావాన్ 

లభతేజ్హానం” అని శదకల వారికేయిటి జ్ఞానము ల ౦చునని న్ని 
ర హ్ 

“జ్ఞానంలబ్ద్వా సరాంళాంతిం'" "ఇట్టి  జ్ఞానమసేతో ఉత్కృష్టమైన ౪ శాంతి 



_ 

(దహ్మానుసంధాన (ప్రకార నిరూపణ 2: 

కలుగుననిన్నీ, “తత్స పయంయోగసంసిద్దః కాలేనాత్యని విందతి” 

ఇట్టజ్ఞానమును యోగియైనవాడు కాలపరిపాకమువలన పొందగలడు 

అనిన్ని తెలుపుచున్నారు. కాన ఇట్టి పరిపూర్ణజ్ఞా నమును సంపాదించి 

దృుశ్యమంతయు (భాం తికజ్హానక ల్చితమని తెలిసికొసవలయును. ఇట్ట 

జ్ఞానులకు ఈజ్ఞానము సాంసారిక సుఖదుఃఖములగు నిరోధించు 

చుండును. అనగా ఇట్టి యనుభవములు జ్ఞానికి శక్లేశకరములు గావు. 

ఎటన్తగా _ 
గా 

“విజ్ఞాయ సేవితళ్చోరో మె "మేతి నశత్రుతామ్” 

అనగా దొంగను 'దొంగి యని తెలిసికొని సేలించినయడల వాడు 

శత్రువు గానేరడు. ఇంకను ఒకానొక సమయమున వాని చౌర్య 

కార్య నై పుణ్యముచే స్నేహితునకు నంపాదనకు కూడ ఉపయోగ 

కరముగ నుండును. లోకమందు ఎట్టి వస్తువై నను దాని స్వరూప 
స్వభావములు బాగుగా తెలిసికొని వ్యవహరించి, ఉపయోగించుకొన్న 

యడల అటి వస్తువు అపకారిగాక ఆచరణ కౌళలముచేత నిర్బాధకము 

గను, కొన్ని సమయములందు అధికోపయోగకరముగాను కాగలదు. 
జాగతతకో వాడిన సర్పగరళమే అమృత మగుచున్నది గదా ! ఇది 

గార, వ్యా(ఘ సర్పాది జంతువుల [కూరత్వమును తెలిసికొని కని పెట్ట 

వాటిని వాడుకొనుటచే, నవి సంపాదించిన వానికి జీవనాధారహేతు 

వగుచున్న విషయము అందరి యనుభవములో నన్నదియే గద! 

ఇ క్లే ఈ సరక్వదృశ్యముయొక్క దుఃఖ జనన స్వభావమును బాగుగ 

గ్రహించి ఇందు అంతఃపాతియైన తన శరీరమును తన యు ర్థతకు 
అనగా తన శాశ్వత స్వరూపమును పొందుటకు కౌశలముతో నుపయో 

గించుకొనవచ్చునని తెలిసిపొనవలయును. 

ఇందుకుగాను (ప్రపంచము సత్యమెనదికాదు అని దృఢ 

నిశ్చయ జ్ఞానమును సంపాదించ వలయును. ఇట్టి జ్ఞానములో పరోక్ష 



గ (బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

జ్ఞానమనీ, అపరోక్షజ్ఞానమనీ, రెండు విధములు. పరోక్షజ్ఞాన మనగా 
శాస్త్ర (శవణాదులచే + సంపాదించుకొనిన జ్ఞానము. ఈ జ్ఞానము దాని 

యందు (పీతి నిశ్చయ పూర్వక మె యుండవలయును. ఇదియే పరోక్ష 

జ్ఞానము. ఇట్టి జ్ఞానమును సంపాదించి బహుకాలము వృత్తి వ్యా ప్తి పితో 

అనుసంధానాదులను  అభ్యసించవలయును. ఇట్టి పరోక్షజ్ఞానమే 
కాలపరిపాకము వలన స్వానుభవమునకు వచ్చును. ఈ జ్ఞానమే 

అప పర్ కజ్ఞానమని శా _స్త్రములు తెలుపుచున్నవి. కాన మొదట సాధు 

సంగమ స చ్చాస్త, (శవణాదులచే సంపాదించిన పరిపూర్ణ జ్ఞానమే 

తన స్వరూపమని (గ్రహించి, ఇట్లు (గ్రహించిన పరోక్షజ్ఞానమును 
అవరోక్షముగ పొంది తన పరిపూర్ణ నిత్య నిరతిశయ అఖండ అద్వి 

య సచ్చిదానంద జ్ఞానమును పొందిన నేను ఐన తను నిర్గుణ నిర్వి 

శేష (బహ మే యగును. ఇదియే జ్ఞానమని తెలిసికొన వలయును. 
కాన సర్వము జ్ఞానమనియే నిరూపణ మగుచున్నది. ఎట్ట న- 

శ చిచేవ పంచభూకాని చిదేవభువన్నతయమ్ ] 

చిదేవాహం చిచేవత్వం సర్వం చిదిహనాన్యథా J 

అని (శ్రీ శంకరభగవత్సాదులు సర్వము చిత్స్యరూపమే ననియు 
తదితరమేమియునూ వా_స్థవమున లేదనియు తెలుపుచున్నారు. కావున 
జిజ్జాసువులిట్టు తెలిసికొని స్వానుభవము నొందుటకు, సశాశ్త్రీయముగ, 

నిరంతరాభ్యాసాదులను, సదాచారపరులై , యుత్సాహముతో ఆమర 

, ఫలావగతి పర్యంతము, విసుగు చెందక అనుసంథా 

నాదుల నాచరించుట ముముక్షుజిజ్ఞాసువుల కమృతసాధనమగుచున్నడది 

ష్ణ 0 (న - ౭ 

18 గ్రా 4 ౮౫ గ్ 
లి] గి 

వ్ ల గ్ర ల ౧0 (గ రో గ్ర (5 జ్ర టల Gf స ox ఎదో తన్, 

మూసుకొని యూరక ష్ట్రభావముత్" నుండిన సిద్దించునని కొంతమంది 

యాధునికుల యభిహాయము క నబడుచున ది. కళ్ళు మూసుకొని యూరక 



(బహ్మానుసంధాన (ప్రకార నిరూపణ 27 

కూర్చుండిన చీకటి తప్ప గోచరించునది మరేమియు నుండదు. అయినను 

యిందుచే తాత్కాలిక వ్యవహార కలవరములు కొంతనరకు శాంతించునేమో 

గాని తన వా స్తవ "స్వరూప సుఖజ్హాన మెట్లు కలుగును ? అసంభవము. సత్య 

న లషించు ముముకువుగకు, మనన _ నిదిధ్యసనములు __ 

తన స్వరూప సుఖమునకు హేతువగును. ఈ సమాధి 

యన్న యూరక తూ ష్టిభావముతో కూర్చునియుండుట కాదనియూ అట్టిది, 
సమాధి యనబడదనియూ, సమాధియగ న్న వుడు తన పరిపూర్ణ , అఖం౦ 

జ్ఞాన స్వరూపమును ధ్యానించుబయేనని__ 

వె 
సం 

ర్ 

(బహ ౦జలివేసి బద్గపద్మాసను డె కూర్చున్న నుచితము విశ్రాంతి పొందని 
థి వ్ లా న 

వానికి _ సమాదిసుఖ మెటు కలుగును. సమస్త ఆశలను తృణంబులకు, 

నగ్నియగు త త్త్వజాన సమాధి శబ్లముచే చెప్పబడును గాని యూరక 

కూర్చుండుట మాత్రము సమాధి శదబ్రముచె చెప్పబడదు. అని యింకను 

“పోక సమాధి శబెన పరిపూర్జా మనోగతిః' పరిపూర్ణ ౦ఐగు మనోగతి 

సమాధి శబ్దముచె చెప్పబడుచున్నది. యని వసిష 

చున్నారు. గాన చిత విశాంతిగోరు ముముకువ 

3 
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2. ఐహ్యావిద్యానుసన్గాన దర్పణం 

ఎవడు సమ _స్తమైన జగంబును చిదాకా శరూపంబేయని భావించుచు నుపశాంతిని 

పొందునో వాడు పరిపూ ర రమగు (బహ మే రక్షకముగా గలవాడగుచు సు: 

యగుచున్నాడు. గాన, 

క్రో శ్రా స్తం సజ్జన సంపర్క సంతతాభా స యోగతః |; 

నా౭.మలతాం యాతే, చేతపసీందా వివోదితే ॥ 

ర్లో॥ ఏత తే_వల మాభాసం సానుభూతి మయం తతం | 

ఉ దెత్యంతర్మహాబు దే స్వయమేవ మహాత్మనామ్ ॥ 

చిత్తము నెర ల్యము నొందగా కే కైవల్యము దానంతతాను లోన కలుగు 

లోకములో కొంతమంది బహ్మ విదా భ్యాసకులకు లేక విద్యానిష్టు 

లకు , తాము జాను నులమనియూ, ఆ శమా -తుల మనియూ, మాకు కర్మా 

ణ (పభానము కాదను అ నివేశము కలుగును. కాని యిట్టి వర్ణా శమో 

చిత మైన కరా చరణయందు నిరాదరణ చేయుట అభ్యాసకులకు (శేయోదాయ 

కము కాదు. శాస్త్రము జ్ఞానాభ్యాసికి కర్మలను తగ్గించుకొన వలసినదిగా 

జిజాసువునకు జ్ఞానాభ్యాస ఫలముగా కలుగు సహజస్టితిని చెప్పినదిగాని--థో గ 

లాలసత్వము కొరకు సదాచార నిత్యకర లను మానమని చెప్పలేదు. వారి 

వారి జానా. వృద్ధి దార్హ్య తలను బట్టి యట్టి కర త్యాగస్టితి కాలక్రమమున 

నదియ సహజముగా రావలయునుగాని అభ్యాసకుడు సుఖాస కుడ గాని, 

కలా పడ గాని, వర్ణా శ్రమోచిత కర ధర్మములను ఉే పక్ష నిరస 

లు చేయతగదు. అట్టుచేయుట సాధనముగాక చిత్తనైర ల- సంపాదనకు 

సిరోధమగును. దీనినే “ఆచారహీనం నపునంతివేదాః” సదాచార రహితుని 
వేదము లుద్దరించవని శాస్త్రవచనము స్పష్టముగా తెలుపుచున్నది. కాన ముము 
కువులకు సదాచార, సద్ధరా. నుష్టానములను విడువక తన అభ్యాసాదులను సదా 



(బహా నుసంధాన పకారాంతరము స్ 

సుస్థరుడై యాచరించుచున్నయెడల కర త్యాగస్థితి సహజముగా కలుగవల 

యును, . కొని తాను అ లషించిగాని, అ నిచేశపరుడై. కాని సదాచారోల్లంఘ 

గావించుట (శేయోదాయకముగాని _ అభ్యాసమునకు సాధనముగాగాని కాజా 

లదు. అయినను, దెళకాలపరిస్థితుల వల్ల ను, వయోధర ముచేతను, (ప్రజ్ఞా 

మాంద -ముచేతను, చేయని యెడల దానిని తమశ క్తి లోపమనియే తలచవల 

యును గాని తమ జ్ఞానఫలమని తలచకూడదు. అట్టిది అవివేకము, (భాంతి 

మ్మాతమే యగును. “్ఞానాభ్యాసకునకిట్ట నిత్యకరా. నుష్టాన త్యాగము, క్షుత్సి 

పాసాదులత్యాగమువంటిది జ్ఞానాభివ ృద్ది స్థితులను బట్టి - శేహాభిమాన ధర్మము 

లెట్లు కీణించునో, ఎప్పుడు క్షుత్పిపాసాదులు కూడ క్షీణించునో అప్పుడు యీ 
జ్ఞానాభ్యాసమునకు తన నిత్యకరా నుష్టానానశ్యకతగూడ దానంతటదియే క్షీణిం 
చును. కాని, నిత్యకర లను, సదాచారమును ఆ శమవిరుద్దముగ, బుద్ది పూర్వ 

కమున వ్యవహారాస కులె , విడుచుట ఎవరికిని (శేయోదాయకము, మోక్షసాధ 
అణాల Do 

జగ 

నము కాజాలదని శాస్రుము తెలుపుచున్నది. 

బహానుసంధాన పకారాంతము 

అ డ్వ్వైత సిద్ధాంతమును యెంతపరించినను, యొని ఏ విథ 
గు 

కున్నను స్వానుఖ వమువల్ల గాని యీ విదాంలాభము పూ రగా పొంవబడదు. 
Prt) 

కాన ముముకువు | బహ స్వరూప, సొఇనుభవ[పవా పికిగాను త. , జాననిరూఢిని న ఏ — జః 
సంపాదించవలసియున్నది. దీనికిగాను ముముక్షువు (బహ్మానుసంధానమును 

(ప్రకారాంతరములుగా గు _ర్రెరిగి సతతానుసంధానము చేయుచుండుటచే చి త్త 

మునకు తత్స$ గరూపాలం బనాదారుఢ్యము కలుగుటకు యుపకరించును,. 

అందుకుగాను (శుతివాక్య వివేచనలతో యా (కైందివిధమును యొక అనుసంధా 

నసాధనముగ (గ్రహించవచ్చును:-- (శుతిమాత ' 'మాయామా(త్రమిదందై పతం 



అడైష్వతం పరమార్గతః*” అనితెలుపుచూ “*ఏకమేవా ద్వి యం[బహ, 
న్ా యు 

చెపు, ఈఅహం, నెనుఅను 

కొనుజీవున “అహం(బహ్మోస్మి" అని మహావాక్యము_నీవు అహం అనుకునే 

ప్ర 

నేహనానా స్పికించన”ొ అనికూడా చెప్పుచున్న ది. ఇటుచె 
ద య 

నేను (బహ అనిగూడ తెలుపుచున్నది, కాని నేను అనుకొనుచున్న యీ జీవ 
స్వోపాధిసహిత సరో్వ్యోపాధులున్నూ స్ఫురణానుభవములోనున్న వి. అయి 

నను సె (శుతివాక్యముల (వామాణ్యముననుసరించి యిటు కనబడుచును 
Q__ ౧ లా 

సర్వోపాధులు (భాంతియుతములేగదా కావలెను. పిలనన (శ్రుతి నూరుతల్లుల 
సమానము గనుక జీవునికి యొప్పుడునూ అసత్యమును బోధించదు. ఇదిగాకనూ 

లోకమునందు చం దుడొక్కడు అనితెలిసిననూ రం ౦డుచం[దబింబములుగా 

కనబడుట నే(త్రదోషమువలననే కదా కావలయును, ఇ 

వాస్తవమున నున్నది (బహ్మయొక్క-డే-ఆ (బహ సీవు-తదితర మే మియూ 
లేదని జిజ్ఞాసువునకు బోధించుచున్నళ 3, వనాగాత్వము, సర్వోపాధులున్నూ 

భాంతికల్పితములని నిశృయమగుచున్నది. వా _స్రవమున (టహ నిరూపాదికుడు. 

న్ (శుతిమాత త జీవునకు 

అట్టి బహ నువ్వేఅని మహావాక్యము దోధించుచున్నది. కాన ముముక్షువు తన 

సత్యస్వరూపము (గ్రహించుటకు స్వశరీర సర్యోపా రఏలను జానపూ ర్వకముగ 

త్యజించిన, శేషించునది తన పరిపూర్ణ స్వరూప మొక్క-టి టియె. ఇందుకుగాను 

తాను యిప్పుడు అనుభవించుచున్న యీ పరిచ్చిన్న స్థూలశరీర సహితముగా 
సర్వోపాధులు నేనుకాను అని తన వాస్తవస్వరూపమైన సాకి, (ప్రత్యగాత 
స్వదాూసమును తన హృదయాకాశమందు తెలుసుకొనినయెడల యిదియే తన 
వా_స్రవస రూపమైన అనాం ఆప్పుడు యిట్టి అహం స్వరూపుడయిన నేను, ఆపర 

మాత యూ, నొక్కటియే యని |బహో నుసంధాన వివరణ శబ్దార్థములను 
బాగుగ గుర్తెరిగి అనగా మనోగోచరము చేసుకొని అవాం సర్యోపాధివిని 
రు. కః, సర్వాధిషాన, దృశ్యరహిత, సజా య, విజా. య, స్వగతభేద 

రహిత, స్వ్మపకాశ, నిత్య, నిరతిశయ, నిర్వికార అసంగ, అద్వి య, 

అఖండ ప సరిపూర్ణచ్చై వై తన్యః = ఆని ధ్యానాదుల కాలమందున సర్వవ్యవహార 

కాలమందునగూడ సర్వదా (బహి భ్యాసము చేయుట ముముక్ష క _రవ్యము. 



(బహా నుసంధాన (పకారాంతరము 

ఇదియే పరి పూర్ణబహ స్వరూపము. ఇట్టి పరమాత యే జీవునికి (శ్రుతి “సయ 
యేషోస్తరహృడయఆకా శః తసి నియం  మనోమయః అమృతోహిరణ యః” 

ఆనితెలుపుచూ ఆ పరమాత నే “అంగుష్టమా తః పురుషః 2 జీవుని హృదయా 

కాశనుందు అంగుష్టమా(త్రమున ప్రకొశీంచుచుండుననియూ, యీయననే 

వుడు ఆపరమాత గా తెలిసికొనుటకు అనగా వుని హృదయాకాశమునందు 

యున్నదియు, బాహ్యామందున్న పరమాత యూ ఒక్కడేనని ఉపదేశించుచూ 

దీనినే వునకు _ఉపాసనామార్గమున “*సయఏషోన్తర” అను శుతి తెలుపు 
చున్నది. ఇదియే వ్యబహై క్యానుసంధానము, (శుతిబోధ పరమ తాత్పర్యము. 

ఇట్టి నిర్గణపరిపూర్ణసర్వాధిష్టాన పరిపూర్ణచ్చె త న్యమును ఒక్కమారుగా పధమ 

ముననే (గ్రహించుటకు కష్టసాధ్యమని తలచి (శ్రుతి, ఆనిర్గుణపర బహ. ను, 
సత్యజ్ఞానానంతములను ఉపలక్షణ స్వరూపముతో తెలుపుచున్న'కై యీ పర 

(బహ స్వరూపము (ప్రణవ; స్వరూపమనియేగూడ “ఓమితే్యేకాక్షరం[బహా ” 

అను. శుతి వాక్యముచే వునికి ఆ (బ్రహ్మ స్వరూపమును తెల్పుచున్నవి. కాన 

ముముక్షువు అనుసంధానాదులను యిట్టి జ్ఞానముతో యాచరించుట (శేయోదాయ 

కము, (ఘఫల(పడమును అగును. 

ఇంకను తన పరమార్థన్వ రూపమునిట్లు అనుసంధించుచుండవలెను: = 

సోశు సత్యజ్ష్హానానంత స్వరూపుడను. అనగా సర్వదా నా జానము నిత్యమెనది, 
మో రో ర్త 

అబాధితము, నాలోయుస్నది జ్ఞానము-నా స్వరూపము జ్ఞానము, చెను యుండు 

నది జ్ఞానములోననే. కాన జ్ఞానేతరమేదియునూ లేదు. ఇట్టుసత్యమై అనంత 

మైన జ్ఞానమే నా నా పరిపూర్ణ స్వరూపము. విషయజ్ఞానము లెవ్వియునూ నా స్వరూ 

పముకావు. నేను విర్విషయజ్ఞాన పరి పూర్ణ స్వరూపుడను. ఈభిన్న పరిచ్చిన్న, 

7 ఛాంతికల్పితముగానున్నవి. ఆవా_ప్తైవిక 

ములు - ఈ నా స్వళరీరద్భళ విషయ సంఘాతమంతయూ  సర్వపరిపూర్ణు 

తై నాయందు, నా అనాది అవిద -చే కల్పింపబడి నా అంతఃకరణమను 

కల్పితోపాధి-నా అజ్ఞానమను చీకటిలో నాయందు యీ దృశ చితానుభవముల 

నన్నిటి టిసి సుఖదుఃథానుభవములతో చీకటిలోనున్న శబ్దచలన, చిత 



2 (బహ విద్యానుసన్దా న దర్పణం 

పసటమునందు కనబడుచిత్రముల లాగునచూపుచు (థా ంత్యనుభవముం ఆసా 

నాకు కలుగ ఉయుచున్నది, కాని ఆ ప్రదర్శన పటమందు వెల్తురు పకా శ్ర 

పడగనే యొక్క చిత్ర దర్శనము కూడ యచట నిలువదు. ఇ'ప్తే నా సరా? 

ప్టాన స్వరూపమను అఖండపటముమీద నా జ్ఞానమను (పకాళశము కలగా 

యిప్పుడు నా కు కలుగుచున్న (భాంత్యనుభవ “దిత్రములన్నియూ నశించి 

అంతరానమె నా పరిపూర్ణ అఖండ సచ్చిదానంద స్వరూపము సదా (పకా శ్రి క 
ధి ఆల ణ యు 

చుండునను శ్రానానుసంధానాదుల నాచరించుచుండవలయును. ముముతీపు దవంశ్రూ 

తతమననా నాది స్వస్వరూపానుసంధానాదులను చిరకాలమభ్యసించగా అలా - 

పాటవముచే కాలపరిపాకమున ధ్యానసమాధుల౨దు [కమ్మక్రమమున, కతా 

వంతుడై సమాధికాలమున తన స్వస్వరూపసుఖము సనుభవించుచుం జు 
అట్టిసుఖ మేదియనిన అదియే అఖండాకారవ్య త్తి _ జ్ఞానులకు యిట్టి ఆర జూ 

కారానుభవము సమాధికాలమందు వారి జ్ఞానబలముచే జా(గద్దశయందు హహా వమా 

న్యులు అజ్ఞానముతో సుష _ప్రిదశయందనుభవించు సుఖములాగునమహోాం ఊ 

చుండును. ఈ రెండునూ అఖండాకారవృ త్తులే. అయిననూ, జీవునకు ఇ 

నముచె సుషుప్తి యందు కలుగు అఖండాకారవృ త్రి బంధహేతువు నూ 

ముముకువునకు జ్ఞా నబలముచే సమాధిస్థితియందు కలుగు అఖండాకారమన్ర్రై ల 

(-వునిక్సిము క్తి కిహౌతువు మోక్షసాధనమున్నూ అగుచుస్నది ఎట్ట న యిట్రి మయుడు 

తన అభా సమహిమచే యిప్పుడు తనచే (థా ౦తితో అనుభవింపబడుచున్న అవ 

స్వశరీర, సర్వద్భ శ్యపరిచ్చిన్న విచ్నితాదులను మిథ్యయని(గహించి ““కహూ 

స్యపూర్ణమాదాయ. పూర్ణ మేవావశిష్యతే" అన్నుశుతివచనము చొప్పున కూ 
మిదముల ఎకత్వపరిపూర్ల రతను (గహించి అనుభవించును. అప్పుడు అ ద్వ్వెలా య 

పరిపూర్ణ పదార్థముతప్ప మశఠేమియు గోచరించదు దీనినే (శుతి “ఏకత్వ మాను 
పశ్యతి” అని ని తెలుపుచున్నది కాని యీ ఏకత్వదర్శనము నిత్యమగుతఈ లే య. 

ఎ లో 

డను (బహ. స్వరూపుడను. (జహా యన్నను జ్ఞానమన్నను రూ కై 

టియే. అద్వి య, అభండపరిపూ ర్లజ్ఞానమె నావా_స్తవస్వరూపము. కాము గా 



(బహ నుసంధాన పకారాంతరము 

యొక్క అద్వి య అఖండ పరిపూర్వ జ్ఞానస్వరూపమును మాయా [ప్రభావము 

వల్ల, నా ఒక్కటియైన పరిపూర్ణ సత్యస్వరూపమునే జ్ఞాన, జ్ఞాత, జయ 

స్వరూపముల (క్రింద అవిద -చే భాంతికల్చితములై నాకు తోచుచున్నవి. కాని 

యిందులో నావా _స్సవస్వరూపము అద్వి -యనిత్య పరిపూర్ణ జ్ఞానస్వరూపమేగాని 
తదితరములేవియుకావు. ఎన్నివికారములువచ్చినను కేవల జ్ఞానస్వరూపుడనై వ 

నాయందు (భాంతికల్చితములె న జాత 9 క్టయములయం దే కలుగుచున్నవి, 

కాని నా వా_స్తవస్వరూపమైన స్వరూపజ్ఞానము నందు ఎన్నటికిని యెట్టివికార 

ములున్నూ కలుగుటకు వీలులేదు. ఈ వికారములన్నియు నాయందు (భాంతి 

కల్పితములై యున్నవి. కాని వాస్తవముగా లేవు ఈ దృశ -వికారములన్ని యు 

'కేవలజ్ఞానస్వరూపుడ్ననైన నాయందు ని స్తరంగమహాసముదము వాయు 
సంపర్క-ముచే తరంగములు, బుద్బుదములు, నురుగు రూపముల పరిణమించు 

చున్న యటుల, ఈ జ్ఞాతృక్టయములు సర్వదృశ్యవికారములును అవిద్యాసంప 

ర్కముచే కల్పింపబడి దృశ్యానుభవము నిచ్చుచున్నవి కాని వా_స్తవమున యీ 

వికారములతో నాకెట్టిసంబంధమును లేదు నేను కేవల జ్ఞానస్వరూపుడనై_ సాక్షీ 

మాతుడుగ నుండి అందరి హృదయపుండరీకములయందును నేనే (ప్రత్య 

గాత్మస్వరూపమున తెలియబడుచున్నాను. కాన వాస్తవమున ఈ సాక్షి, 

(పత్యగాత , పరమాత లని తెలియబడుచున్నది నా ఒక్కటియైన అఖండ 

పరిపూర్ణ చైతన -మే ముముక్షువునకు జ్ఞానపూర్వకముగ యిట్లాచరించు అను 

సంధానాద్యభా సాదులే స్వస్వరూపసుఖమును తాత్కా-లికముగ అనగా జీవ 
దశయందు నిచ్చుచు కాలపరిపాకముచే వుని (ప్రారబ్ధాంతమందు చరమ 
సాక్షాత్కార వృత్తి నిచ్చి, యీ వృత్తి లయమైపోవును. ఇట్టి అనిర్వాచ్య 

మైన మోక స్వరూపానుభవమును వునికి తెలుపుటకే (శుతులు *య్మత 

నాన త్పశ తి, నాన్యచ్చుణోతి, నాన ద్విజానాతి, సభూమా, యో వ్రెభూమా 

తత్పుఖంో ___ “ఆనందో (బహే త్రి న్యజానాత్ " అని తెలుపుచూ “త స్త్వ 

మసి” అనియూ కూడ నిర్షిషముగా తెలుపుచున్నవి. కాన ముముక్షువు తన 

ఆభ్యాసపటిమచే కాలపరిపాకమున, తన నిత్యనిరతిశయ సుఖము నిట్లు 

పొందునని [గహించవలయును. 
28 



(బహ విద్యానుసంధాన మనగా అధికారి మహావాక్య శవణముచే 

శుతియు క్యనుభవములతో హించిన విషయమును అర్థముతో నిశ్చ 
యించుకొని తదాకారవృ త్తి దృఢత్వమును సంపాదించుకొనుటకున్ను, 

స్వానుభవమును పొందుటకుగాను పలువిధములుగా అనగా (శుతివాక్యాను 

సంధానముతోను, లోకానుభవ, స్వానుభవ సచ్చాస్త్రీయ దచృష్ణాన్తములతోను 

ప్రమాణసిద్ధ యు కులతోను మనసుస నిరంతరము తచ్చింతనలో యుంచుటె, 
అనగా __ సదా బ్రహా భ్యాసమును సలుప్పట, బహో భాస మనగా 

ల్లో తచ్చింత నం తత్యథనమన్యోన్యం త్మత్పబోధనమ్ | 

ఏత దేకపరత్వంచ (బహా భాాసం విదుర్చూధాః 1 

అని విద్యారణ్య స్వామి తెలపియున్నారు. దీనికిగాను ఒక్క-టియై, ఏకరూప 
మైన ఈ విషయమునే వృత్తి వ్యాప్తిని సంపాదించి వివిధా పాయములతొ 
మనసుకు (బహ విషయకత్వమును సత్పదార్జానుభవమును హొందవల 

యున్నది. దీనికిగాను మనోనిరోధమావశ కము. దీనిని "వె వై రాగ్యాభ్యాసాదుల 

వల్లనే సంపాదించవలయునుగాని, వేరుదారి లేదు. ఇట్టి ప్రయత్న మే తపస్సు. 

అనుసంధానమన్నను, తపస్సన్నను దాదాపు ఒక్కటియే యగును. ఇట్లి తప 
ళు 

శబ్ద వివరణ మేమనగా ____ 

థో మనస శ్చేన్లి- యాణాంచ ఐకౌగ్యం పరమంతపః । 
ళాల 

శో అన్వయవ తిరేకౌది చింతనం వా తపోభవేత్ । 

అహం[బహే తివాక్యార్థ బో ధాయాలమిదంయత; 1 

లో కోడ&హాం, ము _కి8కథం, నసంసారం వతిపన్నవాన్ | 

ఇత్యాలోచనమర్థస్య తపశ్శంసంతి పండీతాః ॥ 

వార్తికకౌారులు 'తెలుపుచున్నారు. నిర్లిష్ట (శుతివాక్యములను బట్టి యిచట 

రంకు. (శు! “దహ విదాప్నోతిపరమ్” అనగా బహ వ త్త మోక్ష 



అనుసంధాన స్వరూపము 

మును పొందుచున్నాడని చెప్పుచున్నందున 'మోకెర్టిమైన వాడు ఎహ. రూప 

మును గహించవలసి యున్నదిగదా ! “సత్యంజ్ఞానమన స్త నం (బహ " అని 

స్వరూప లక్షణములతో చెప్పి ఇట్టి వానిని “యోవేద నిహితం గుహాయాం 

పరమేవ్యోమన్” బుద్ధియందు గల హృదయాకాశమునందు ఈ ఎహను 
ఎవడై తే తెలుసుకొనునో అట్టివాడు అన్నికోరికలను (సర్వకామములను) 

పొంది (బహ. స్వరూపుడగును. అనుటవల్ల ఈ బుద్దిగుహయందు ఈయన 

నెట్లు తెలిసికొనవలెనను శంకకు “స సయఏషో  నృరహృదయ ఆకాశః, తసి 

న్నయం పురుషోమనోమయః, అమృతోహిరణ యః” అని యీ హృద 

యాకాశమందు మనోమయుడును,  మరణధర రహితుడును, జో తిర 

యుడును అగు పురుషుడున్నాడని తెలుపుచున్నది. ఇంకను . ఈ “సయఏషోఒ 

నృరహృదయ ఆకాశః' అను ఉపాసనను బట్ట ఇట్టియుపాసకు డె ఆసరమాత 

రూపుడు తానే యగునని తెలుపుచున్నది. అట్టిపరమాత స్వరూపమెట్లుండుననగా 

“యసా త్పరంనాపరమ స్తికించి ద్యసా న్నా జీయోనజా యో౬ 3 స్పికళ్చిత్ వృక్ష 

ఇవ _స్తబ్దోదివితిష్టత్యేక _స్తేనెదంపూర్ణం పురుే షేణసర్వమ్ ” అని దేని 

కన్న అధికమైనది లెదో, చేనికన్న సూక్ష మైనదిలేదో, అట్టి ఒక్కడగు 

పురుషుడు, అనగా ఎహె నిర్వికారుడై , స్వప్రకాశుడై , వృక్షములాగున 

అచలుడై జగమంతయు వ్యాపించియున్నవాడు అని చెప్పుచున్నది. “స ఆత్వా' 

ఈయనయే ఆత అనగా సర్వులహృదయమందు పకౌశళించువాడు అని చెప్పి 

ఇంకను ఈయనను తెలుసుకొనవలసినచోటు, (శ్రుతి॥ “*అధోనిష్ట్యావిత 
స 

సాకి నె నాభ్యాముపరి తిష్టతి | జ్వాలమాలాకులంభా - విశ్వస్యాయతనం 

మహత్ ॥ అని కంఠస్థానముకంటె 2 అంగుళముల (క్రిందను, నా స్థానము 

కంటే 2 అంగుళములకు పై 5ను ఉన్న స్థానమందు ఉజ్జ్వల పకాశ 

మానుడై జగదాధారుడై యీ పర్మబహ ము ,(ప్రకాశించుచున్నాడు అని 

చెప్పుచున్నది. ఇంకను “అయమాతా [బహ ” ఈ (ప్రత్యగాత యె ఆ (బ్రహ 

యనియు, “తత్సత్యం*' అదియే నిజమని, “త త్వ్వమసి' అనగా ఇట్టి (దహ 

సీ వేయని మహావాక్యము చెప్పుచున్నది. ఇట్లు చెప్పి యింకను, 



గ 

శ్లో ఆత్మానం చేద్విజానీయాదయ మసీ తిపూరుషః | 

కిమిచ్చన్ కస్యకామాయ శరీర మనుసంజ్వురెత్ ॥ 

ఇట్టి యాత్మను తానుగా తెలుసుకొన్న పురుషుడు దేనినికోరి శ -రమును 

తపింప జేయును ? అని చెప్పుచున్నందున ఇట్టి పురుషుడు నిమ్కాముడై సర్వ 

మును తా. యగుచున్నాడని తెలియుచున్నది. ఇంత స్పషముగా మన స్వరూ 

పమును తెలియజేయుచున్న వేదమును, వేదమనగా ఆ_ప్తవాక్కూ, నూరు 
తల్లుల సమానమగు శుతివాక్యములయందు విశ్వాసము కలుగకుండుట 

అవిదా - బలము వల్లనేగాని, మరేదియు కాజాలదు. సర్వ (ప్రయత్నము లచేతను 

జిజ్ఞాసువు ఈ అవిద్యానిరూ: లనమును గావించవలయును. ఇట్ట ప్రయత్నము 

లలో ఈ [బహ. విద్యానుసంధానము సాక్షొత్సాధనమని లోగడనే చెప్పి 

యుంటిమి. ఈ [బహ విద్యానుసంధానము సాంసారిక దుఃఖ ఆత తిక 

నాశముకు కుఠారము వంటిది. ఈ ముముక్షువు తన స్వస్వరూపమును ముఖ్య 
ముగా నోను క్షానస్వరూపుడను, చిదాకాశస్వరూపుడను అని అనుసంధానము 

చేయునప్పుడు ఈ చిదాకాశరూపమును ఇట్లు తెలుసుకొనవలయును. ఆకాశ 

మన్న చిదాకాళ __ మహాకా శములు సాధారణముగా ఒకటిగా స్ఫురించు 

చుండును. గాని వీటి స్వరూపములు అత్యంత భిన్నముగా నున్నవి. గనుక 

ఇచట జిజ్ఞాసువు ఈ విమర్శను (గ్రహించవలయును. చిడాకాశమునం'దే 

ఆ మహాకాశాదులుకూడ కల్పితములు. ఈమహాకాశము జడము--వినాశి.__ 

అవకాశమే స్వభావముగా గలది. ఇట్టివి మహాకాశ లక్షణములు. చిదా 

కౌశము నిత్యమైనది  ఆవినాశ _ జ్ఞాన స్వదూపము. ఇట్టి భేదము 

లను అభ్యాసకుడు అ సంధానకాలములో (గహించవలసి యున్నది, 

చిదాకాశము నిరుపమాసమెనది. గాన ముముఖువునకు (గహణసౌల 

భరిమునకుగాను యా" చిదాకాశము నిర ల మహాకాళము వంటిది అని చెః న్స 

బడినదేగాని రెంటికిని లక్షణములన్నియు సమానముగా సరిపొ కనని కాదు 

ఉపమానములు సామాన్యముగా కొన్నీ అంశములలోనే ఉపమేయమును 

పొందియుండును గాని, సర్వలక్షణములు ఉభయ్మత సమానముగా నుండవు, 



వృత్తి నీవెచనము 

ఈ వృత్తి వివచనమనునది పలుశాస్ర్రుజ్ఞులచే (వ్రాయబడిన పెద్ద 

విషయము కాని యిచట మన  పకరణము ననుసరించి ఆవశ్యకమగు వివే 

చననే .సుకొనడమైనది. జీవుడు తాను వినినదిగాని, చూచినదిగాని, అనుభ 
వించుచున్నది గాని, అనుభవింప దలచినదిగాని, లేక తన పూర్వానుభవస తిని 
గాని, మనసుచేగహించు అంతఃకరణ పరిణామము వృ త్తిఅనబడును. 

చిత్తము విషయాకారవ్యా్తి నొందుట (ప్రవృ త్రియనియు, చిత్తము 
నిర్విషయమై (బహాకారవ్యా పి నొందుట నివృత్తి యనియు 

చెప్పబడుచున్నది. (ప్రతి-వుడును నేను నేను అని తనను [గ్రహించుటకు 
ఈవృ_త్తియే సాధనమగుచున్నది. ఈ వృత్తియను సాధనము లేనిచో తనను 

తాను తెలుసుకొనుటగాని, పరవిషయాదుల తాను గహించుటగాని జరుగు 

టకు వీలులేదు, నివృత్తియనగా జీవునికి తన వా_స్తవస్వరూపమును (గ్రహింప 

జేయు సత్యస్వస్వరూప వృ త్తి. పవృ్తి అనగా సర్వదృశ్య విషయములను 

(గ్రహించు వృత్తి. ఇదియే విషయాకారవృ త్తి. వృత్తియనునది చిత్తపరిణా 

మము. ఇది అంతఃకరణ ధర ము. కల్పితము. కాని ఈ వృత్తి ఎటువంటి 

దై_నను -వునికి వృత్తియే తన వ్యవహార__సరమార్థములను సాధించుటకు 

సాధనముగాని మరేమియు గాడు. కాని ఇవి జీవునికి సాధనమే కాని స్వరూపము 

కాదు. అయిననూ మానవునకు సాధనములేనిది దేనిని సాధించుటకును వీలు 

కాదుగదా * కావున వుడు తన అర్థపరమార్థలాభముల రెంటికిని ఈ వృత్తినే 

ఆ శయించవలసి యున్నది. దీనిని గురించి యిచట “యోగళ్చి త్త వృత్తి 
నిరోధః” అని పాతంజల సూూతకారులున్నూ “(బహ్మా ణ్యజ్ఞాననాశాయ 

వృ త్రివ్యా ప్తి రపేక్షతే” అని పంచదశికారులును ఉభయులును ఈ వృత్తినే, 

సాధనముగ చెప్పుచున్నారు. కాని ఒకరిచే వృత్తి నిరోధముగను, మరియొక 
రిచే వృత్తి వ్యాప్తి పరమప్రాప్తి సాధనముగను తెలుపబడినది. అదై త 
సిద్దాన్త సిదికి రెండువచనములును సమన్వయము ' చేనుకొనవలసి యున్నది. 
థి-* "ధి 



(బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

వృట్టన పాతంజల సూత్రము ననుసరించి విషయవృత్తి నిరోధము వలన చిత్త 
స్టేర్యము కలుగును. ముముక్షువున కిదియావశ్యకము గాన దీని ఆవశ్యకత 
QQ 

స్పష్టము. కాని ముముకువునకు విషయాకార నిర్విషయత్వతకున్నూ, వృత్తి 

బహా కారమగుటకునూ, తత్స్యరూపమునొంది నిలచుటకునూ గూడ యీ 
వృ_త్రియొగ్కే. యావశ్యకత కనబడుచున్నది. కాని జిజాసువె నముముక్షువు 

జు ర్లు 

నకు విషయాకా* చి_త్తవృత్తులను నిరోధించి, చి త్రన్థెర్యము నొందించి 
యా 

తన సత స్వరూపమైన సత -జ్ఞానాన్నన్త లక్షణములను వృతిచే వ్యాపి ॥| యు డో శా ఆని వన 

నొందింపజెసి, నిదిధ్యసనాద్యభ్యాసాదుల ఫలపర్యంతము చేయుట క ర్త 
వ్యము గాన ఈ వృ త్రిస్వరూప స్వభావముల విచారించుట యావశ కము. శుద్ద 
- వుడు (బ్రహ ్వరూపుడే గనుక ఇప్పుడు తన -వభ్రాంతి నివారణమునకు 
తన సత్యస్వరూవాజ్ఞానమును న శింపజేయుటకు ఈవృంక్తియే అసే 
శీతమని (౮ విద్యారణు లు తెలుపుచున్నారు. కాని ఈ వృత్తి కల్పితమైన 
ఆంత:ఃకరణ పరిణామరూపము. అయినను ఈ వృత్తియ ' వునకు తన 

(పయోజన, పరమ (పయోజనములకు, సాధన మగుచున్నది. ఈ వృత్తి 

లూపమైన కల్పితాంతఃకరణోపాధియే సమస్త - వులకును వారివారి సుఖదుః 
కానుభవములకు, విషయభోగములద్వారా సాధనమగుచున్నది. ఈ దృశా 
నుభవము లన్నియు, ఎట్టివి, ఎంతవియైనను, వకల్పిశతములే గాని పర 
మార్గ వౌ_స్తవములు కావు అధ్య _స్త స్తమెన ఈ విషయాకార వృత్తు తుల వలన 

వనికి కలుగుచున్న సుఖదుఃథానుభవములు గూడ వృతా. శితములై. తాత్మా_ 
లిక పరంపర నొందుచుండును ఈ వృత్తి త్రి వునికి సంకల్ప వికల్ప | సహితమై 

విషయాకారములను క్షణక్షణముగా, గావించుచుండును. ఈ వృ త్రిరూప 
మైన చిత్తము స్వభావముగ ఆత్వాకారముగాను, అనాత్వాకారముగాను కూడ 
నున్నది. ఇందులో అనాత్వాకారమును నిరోధించిన పక్షమున, ఆత్మాకారము 
స్వభావముగ స్పురించును కాని జీవుని యొక్క అనాది అవిద్యామాయా 
పభావముచే ఆత్తాకారమైన తన స్వస్వరూపము స్పష్టముగా స్పురించదు. 

ఇందుకుగాను ముముక్షువునకు తనసత , స్వస్వరూపానుసంధానాదులను 



వృత్తి వివేచనము 

వృత్తి వ్యాప్తిచే అభ్యసించుట యావళ్యకము. వుడు స్వభావముచేత ఆత 

స్వరూపుడుగా నున్ననూ జన. నొందునపుడే అనాది అవిద్యావృతుడై తన 
వాస్తవ స్వరూపమును (భాంతియుతుడై మరచుచున్నాడు. అయిననూ తన 
పరమార్ధ స్వభావమాచ్చాదితమై తనయందే, మెడలోని హారమును మరచిన 
వాని లాగున నుండును. వునకు తన _సత్యస్వరూపము పరిపూర్ణ మైనది 
గాన ఎచటికిని పోవునదిగాదు. ఎల్లప్పుడునూ తనతోడనే యుండును. 

ఎట్టన ఘటము పుట్టినపుడు ఆకా శముచేత సంపూర్ణమై పుట్టును, 

జలము, తండులాది. ద్రవ్యములు ఘటముపుట్టిన తరువాత పురుష పయత్నముచే 

ఘటములో నిండింపబడును. అనంతరమందు నిండింపబడిన జలతండులాదులను 

ఘటములోనుండి +సివేసిననూ దానినుండి అకాశమును నివర్తింపజేయుటకు 
ఏ _ప్రకారముననూ శక్యముగా నుండదు. ఇంకనూ ఘటముఖమును మూసివేసి 
ననూ ఘటములోపల నాకాళము నిండియెయుండును, అక్తే చిత్తముపుట్టినపుడు 
ఆత. చై తన్యముతోడనే పూర్ణమై పుట్టును. జీవునికి ఈ చిత్తము పుట్టినతరు 

వాత సుఖదుఃఖాద్యనుభవములకు కారణములై న ధరా. ధర్యములనుబట్టి ఘట 

పట, రూప, రస, గంధ, సుథాదివృ త్తిరూపములు మూసలోకరిగిపోసిన 

తా మమువలె చిత్తమునందు సం _'మించును. ఇవియే విషయాకారనృత్తులు. 

ఈ విషయచి త్తవృత్తులను నిరోధింపగనే స్వతస్పిద్దమైన సరమాత్మాకారము 

(ప్రకాశించును. చిత్తమునకు సుఖదుఃఖాది విషయాకారము ధర్మాధర ములచెత 

కలుగుచుండును. అనాదిసిద్దమైన చిదాత్సాకారము జీవుడు స్వభావముచేత నే 

కలిగియుండును. గాని ఆది జీవున్మిపయత్నముచేగాని, స్పష్టముగా తెలియ 

బడదు. సర్వవృ_త్తి శూన్యమైనచి తము అఖండాకారమై పరమాత ను (ప్రకా 

శింపజేయును. వునకిట్టిస్టితి నివృ_త్త్యభ్యాసమువల్లగాని కలుగదు. 

ఈ వృత్తులు వునికి ఘటోపాధిలో జలమువంటివి. అనగా ఆగన్నుకములు. 

ఆకాశము ఘటముపుట్టుటకుముం దునూ, పుట్టినతరువాతనూ, ఘటములో 

జలమున్నపుడునూ, ఘటములోని జలము -సి వేసినతరువాతనూ, ఎల్ల ప్పుడునూ 



ఘటమున కాకాశము నిత్యముగాయుండి ఘటనాశాన న్తతరము ఆ ఘటాకా 

ళమే మహాకాశమగుచున్నది. కాని ఘటములో జలాదులున్నకాలమున ఈ 

ఆకాశము స్పష్టముగా కనబడక జలాదులను -సివేసినయెడల ఘటాకా శముగ 

స్పష్టముగా గోచరించును. కాని ఘటములో జలమున్నంతకాలము ఈ ఆకా 

శమే అస్పష్టముగా ఘటమందుండును. ఘటములోని జలము యగనే ఆకా 

శము తన స్వభావరూపమున ఘటమందు గోచరించుచూ, ఘటభంగము 

కాగానే అదియే మహాకాశమగుచున్నది. ఇ'క్లే చిదాకాశము వునికి నిత్యమై 
వోపాధియందు (ప్రవృత్తులున్నంతకాలము స్పష్టముగా తెలియబడదు, కాని 

అభ్యాసాదులచే విషయ్మపవృత్తులను నిరోధించినయడల ఈ చిదాకాశస్వరూ 
సమే జలముపరిహరించిన ఘటమందు ఆకాశములాగున _ వునియందు 

స్పష్టముగా స్పురించుచుండును. ఎలనన మహాకాశము ఘటమునకు ఎట్లు 

నిత్యమై సహజముగానున్న దో వువకునశ్తై చిదాకాశము నిత -మై సహజ 

ముగ నున్నది గాన చి త్తవృత్తుల నిరోధించగనే తన సహజలక్షణ మైన చిదాకా 

శము వునికి స్ఫురించుచుండును. కాని పెన తెలిపినయటుల విషయన్ఫత్తు 

లున్నంతకాలము స్పష్వముగ తెలియబడదు కాన వుడెంతెంత దృశ్యస కృతా 

విషయవాసనాత్యాగముల నభ సించుచుండునో, అంతంత తనచి త్తవృత్తి నెర 

ములనొంది తన వాస్తవస్వరూపబిం బమును గోచరింపజేయుచుండును ఇదియే 

(బహా కారవృద్తి. సాధకుని చిరకాలాభ్యాసమువలన తన స్వస్వరూపమైన 

బహో కారవృ త్తివా- ప్తిచే కాలపరిపాకమున' తదాకారాకారితమగును. అనగా 

సత్పదార్థము గోచరించును. ఇదియే చరమవృ త్తి సాక్షాత్కా-రమని చెప్పబడును. 

అప్పుడో (బహీ కారమొక్కటియేయుండునుగాని వృత. సేక్షలేనందున వృత్తి తి 

తానుగనే నశించును. చిద్రూపజడరూ' ముంయొక్క_ వివేకజ్ఞానముచేత గూడ 
(బహ. సాక్షిత్కా-రముకలుగునని పూర్వాచార్యవచనములు “శెలుపుచున్నవి. 

ఇంకనూ, 

శో (పవృ త్తించ నివృత్రించ కార్యాకారే - భయా భయే ] 

బంధం మోక్షంచ యావేత్తిబుద్దిస్సాపార్థసాత్వి | 

ఇది (పవృత్తి, ఇది నివృత్తి, ఇదిచేయతగినది. ఇది చేయతగనిదనిన్నీ, ఇది 



బంధము, ఇది మోక్షమనిన్నీ సత్త్వబుద్దివల్ల నే మానవునికి తెలియుననిన్నీ. 

శ్రో॥ (ప్రవృంత్తించ నివృత్తించ జనా నవిదు రాసురాః । 
య అణాల అణా 

నళాచం నాపి చాచారో నసత్యం తేషువిద్యతే | 

కేవల లౌకిక బుద్దికలవారు అనగా సరమార్గమునెరుగనివారు అసురులని భగ 

వద్వచనము తెలుపుచున్నది. _ఇట్టివారు ప్రవృత్తి నివృత్తి భేదములనెరుగ 
జాలక కేవల (ప్రవృత్తిపరులై శౌచ, సదాచారములను వదలి పరమార్థసత 

మును గహింపలేకున్నారని (శ్రీ భగవద్వచనము తెలుపుచున్నది. నివృత్తి 

అనగా వృత్తిహీనమనిగాదు. ముముక్షువు తన పరమార్థస్వరూపమైన సత్య 

జ్ఞానానంత లక్షణములందు తన వృత్తిని వ్యాపి నొందించు కే నివృత్తి అన 

బడును గాని వూరకయుండుటగాదు. ఈ సాధనమే -వునకు కాలక్రమమున 

సారబంధనివృ్తి త్రియెన ము _క్తీసాధన మగును. కావున ముముక్షువై న జిజ్ఞా 

సువ సర్వకాల సర్వావస్టలయందును సర్వవిధముతై న శాస్త్రీయ స్వప్రయత్న 

ముతో తన వృత్రిచే “ఓంకారవాచ్యుండునూ, ప్రజ్ఞాశఘనుడునూ, (ప్రత్య 
గాత యూ యగు [బహ యే తానని, అనగా అహం నేను అని ఫలపర -౦తము 

తన సత్యస్వరూపమైన సత్యజ్ఞానానంతలక్షణములయందు పీతి నిశృయపూర్వ 

కముగ వృత్తి వ్యా ప్రిని గావించి దహరాకాశమందు సతతానుసంధానాదుల 

నాచరించుచుండుటచే సంసారబంధనివ_ర్హక మై "వునికి ముక్తిని కరతలామల 

కము గాపించును. ఇదియే జీవునకు బహ్మా౬ జ్ఞానమును వశింసజేయు 

సరమసాధనము. దీనికి వృ్రి సహాయమ సీకితము' ఇదియే “దహ్మణ్య 

జ్ఞాననాశాయవృత్తివ్యా ప్రి పిరసేక్షతే” అని విద్యారణ్యులు తెలిపిన వచనమున 

కర్గమని (గహించవలయును. 

అనుసన్హాన రహస్య ము 

ఈ బహ విద్యనుగురించి బుషి(పో _క్రముగాను పూర్వాచార్యులవల్లను 

శాస్తానుభవయు క్షముగ, _ అతివిపులముగ, రచననిబంధనానుకూ లముగను 



2 బహ. విద్యానుసనాన దర్పణం 
- ధి 

"పెక్కు(గంథరాజములు విరాజిల్లుచున్నవి. ఐనను గహనమైన శాస్తా" రసమ 

న్వయము నెరుంగని జిజ్ఞాసువులకు ఇట్టి గంథము చాలాయుపక్షరించునను 

ఉదేశ్యముతో (శ్రుతియు క్యనుభవములననుసరించి (వాయుచుంటిని. ఇది 

(బహ్మావిద్య. ఇందు ముముక్షువు నుహావాక్యమునా। శయించి అనుసంధానమును 

జరుసవలయును. అట్టి మహావాక్యముచే తెలుపబడుసద్వస్తువు నిర్గుణ బహ, మే 
గాని సగుణముకాదు. క_ర్హృత్వభో _కృత్వరహితమైన ఇట్టిస్వరూపము సర్వాం 

తర్చహిర్వ్యాపక మై స్వ ప్రకాశాఖండ పరిపూర్హచ్చై తన 'ముమాత మేయున్నది. 

అనుసంధానమన్న - నోను ఎట్లిస్వరూపుడను? అని తన సరమార్థస్వరూపమును 

బాగుగా తెలిసికొని దానిని పునఃపునః మనస్సుతో అనుకొనుట, రేక అను 

సంధించుటయేకడా. ఇట్టుచేయుటకు నోశు అని యుద్దేశించగనే మొట్ట మొదట 

న హ_స్తపాదాదులు, తన దేహస్వరూపము, అనగా పొట్టి, పొడుగు, స్టాల్యము, 

గార కః దేహకాంతివిలాసములు నేను చేయుచున్నానను క_్భృత్వా మాన 

సనలు మొదలుగాగలనన్నియు సాధారణముగా స్ఫురణకు వచ్చుచుండును. 
తో సత 

Gr 

ఇట్ట పరిచ్చిన్న స్వరూపవృ త్తులతి సత్యజ్ఞానా నంతరూపమెన వస్సుగహణము 

చేయటకుగాని, తానుయని అనుటకుగాని సుసాధ ముగానుండదు. ఎందు 

చేతననగా లోకములో బృహద్వ స్తువులనే నకములు కారణాంతరములచే 

సహజముగనే చిన్నవిగా (గహింవబడుచున్నవి. గాని సహజావస్థలో 

చిన్నవస్తువును  పెద్దదిగాచూచుట సంభవించుటలేదు. ఐనను అట్టిపెద్ద 

పరిమాణ గహణములు యం(తసహాయముల నల్లి నే కలుగుచున్నవి గాని 

అన్యధాగా సహజముగా కలుగుటలేదు. దీనినిబట్టి మనము (గ్రహించవలసిన 

దేమన, పెద్దవస్తువుకారణాంతరములచేనై నను మన (ప్రయత్నము లేక సహ 
జముగా చిన్నదిగా కనబడుచున్నది గాని చిన్న వస్తువును పెద్దదిగా తెలిసి 

కొనుట ఎట్టిపరిస్టితులలోను సహజముగా సంభవించుటలేదు. గాని మశ (ప్రయ 

త్నముచేతనే + చిన్నదిగా కశబడువస్తువును పెద్ద పరిమాణముతో తెలుసుకొను 
టకు సాధ్యమగుచున్నది. అపై ఇప్పుడు కొరణాంతరములచే మనలకు పరి 

చ్చిన్నాకారములతో కనబడుచున్న “అహం” అనగా నోశు అనుదానిని (శ్రుతి 



అనుసనాన రహస్యము 
థా 

జోధననుసరించి అపరిచ్చిన్నపరిపూ ర్ర వస్తువుగా గహించుటకు మన (పయ 

త్నము లేక సాధ్యముకాదు __ గాన దీనికి విశేష పయత్నము కావలసి 
యున్నది. సర్వదా పెద్దవస్తువు చిన్నగా కనుపించుటకు కారణము దోషమే. 
ఇపై బృహద్వస్తువై న న (బహ నుకూడా చిన్నగా గహించుటకు దోషమే: 

కారణముగా యుండవలయును __ ఇట్ట దోషమేదని విచారించిన స్వత స్పిద్ద 

మైన అజ్ఞాన మేనని ని ర్రయమగుచున్నది. ఈయనాద్యవిద్యా సంపర్క ముచే 
న అని తలచినవెంటనే తన పరిదృశ్యమానమెన వి గహము స్ఫురించును. 
ఇందుకుగాను బ్రహ విద్యాభ్యాసకుడు శాస్త్ర శ్రవణ జ్ఞానవివేచశముచే నోను 
అను తన స్వరూపము అపరిచిన్న మెనదనిన్నీ తెలుసుకొని తన్ని శ్న్చయమునకు 
సర్వదా ఎన్నివ్యవహోరములు (ప్రారబ్ధవశమున చేయుచున్నను ఈ కరచరణాది 
విశిష్టమైన దేహము నోశు అను తన స్వరూపము కల్పితమనిన్నీ, ఇది కేవల 
వ్యవహార పయోజనముకలదియేగాని సత్యము కాదని, ఐనను తన అనాద్య 

విదా కామకర లఫల సుఖదుఃఖభో _కృృత్వమునకుగాను ఈ స్థూల, సూక్ష్మ 

(అంతఃకరణము) శరీరములు పొందితిననిన్నీ పత కముగా చూచుచున్న 
ఈ స్థూల దేహదహనసంస్కారమైన తదుపరిగూడా శేషించునది నోను అనగా 

తాను అని వ్యవహరించు అంతఃకరణ మేననిన్నీ ఈ యంతఃకరణోపాధిగూడా 
కల్పితము;, నశ్యము అని వివేచన మననాదులచే తెలుసుకొని తదుపరి శేషించు 
ఎకపదార్థమే సత్యమైన నేను అనునది తన వాస్తవస్వరూపమని సర్వదా 
పారబ్దానుసారవ్యవహారము లెన్నిచేయుచున్ననూ, ఈ నిశృయము నభ సించ 

వలయును. కొంతకాలమున కట్టి దార్హ్యమును అభ్యాసపాటవములచే పొందిన 
వాడగుచూ, అప్పుడు అనుసంధానకాలములో నేను అను స్ఫురణపొందగనే 

తన స్వరూపము పూ _ర్హిగా గోచరించకపోయినను నేను అని తలచిన వెంటనే 
తను అపరిచ్చిన్ను డని, స్వ్య(పకా శరూపుడని, యో దృశ్యమంతయు అధ్య స్ట స 

మైనదనిన్నీ వా_స్తవముకాదనిస్నీ, (గహించి తన సత్యస్వరూపమును అను 
సంధాన మొనరించుటకు చాలా సుసాధ్యమగును. సులభ్యముగానుయుండును, 

ఇదియే రహస ము. నేను అయిన తనయందే సర్వద్భశ్యము రజ్జుసర్పద్భ 



బహా. విద్యానుసన్ధాన దర్పణం 

ష్టాంత నా యమున |భ్రాంతికల్చిత మైనట్లు గహించినిశ్చయించుకొనవచ్చును. 

కాని యచట ఒక శంకకు అవకాశము కనబడుచున్నది. పథమముననే 

అధిష్టానజ్ఞానముకలిగిన అధ్య _స్తదృశ్యము ఉండనేయుండదుగదా? అని, కాని 

ఇచ్చట ఇట్ట సందేహముగ కవసరములేదు. ఎందుచేతననగా శాస్త్ర శవణజ్టాన 

ముచేఅధిష్టాన స్వరూపమును తెలుసుకొన్నను అట్టి నిశ్చయము వెంటనే 

కలుగదు. “సతతాభా. సమువల్లనే అట్టిని శ్చయము సొందనగును. ఇట్టి నిశ్చయ ' 

మును సొందినను స్వానుభవమును పొందుటకు ఈ నిశ్చయజణ్లాన సత 

తాభా సము అనగా 

o 

శా! దృశిస్వరూపం గగనోపమంపరం సకృద్విభాతంత్వజ మేకమక్షరమ్। 

అలేపకం సర్వగతం యదద్వయం తదేవచాహం సతతంవిముకక్త 
ఓమ్॥ 

అనగా నేను జానమా[త స్వరూపమై, ఆకాశమువలె నిత్యమై, స్వ(ప్రకా మై 

జనా దివికారరహితమె, _పుణ్యపాపసంబంధ వివర్తితమె, సర్వవ్యాపకమై, 
న్ు జ ౦ చ. 

శీవాభిన్నమై ఏ పరమాత స్వరూపము కలదో, అట్టి పరమాత స్వరూపము 
నేనే __ నేనే అవిదా -విము కుండను. 

శో అజోఒమరశె శ్చెవ తథాఒజరోఒమృత స్సృషయం(ప్రభస్సర్వ 

గతోఒహ మద్యయః ! 

వకౌరణం కార్యమ -వ నిర్మలః సదై వతృ_స్తశ్చతతో విముక్త 
మ్ (1 

నేను కుద్ద మైన జాన స్వరూపుడను. స్వభావముచేత వికారరహితుడను. అట్ట 

వికారములు నాకు లేవు. నా నాదిక్కులందు సర్వవ్యాపకుడనై యున్నాడను. 
జన్నాదులు నాకులేవు. నేను స్వస్వరూపమందున్న వాడను, పై విధమున ధ్యాన 

సమాధుల వల్ల (పతిబంధ నివృత్త త్వనంతరము “పూర్ణ హ్యపూర్ణ మాదాయ 

పూర్ణ మే వావశిష తే” అని [శుతిచెప్పు అనుభవము కలుగును. ఇదియే సాక 

ను "క మార్గము. ఇతరములు కావని 



అనుసన్టాన రహస్యము 

శ్లో; దవ్య మ స్ట క్రియాకాల శ కయస్సాధు సిద్దిదాః | 

సరమాత పదం (ప్రాప్తం నోపకుర్వ ని కాశ్చన ॥ 

అవగా (దవ్యశకక్తి, మం్త శకి, కియాశ క్తి, కౌలశ క్రి ఇవియన్నియు 

ఫలమునిచ్చునవేగాని, పరమాత పదష్రా ప్రిలో మృత మివియేవియు 
ఉపకరించవు అని వసిష్టవచనము తెలుపుచున్నది. గనుక ముముకువై_ నవాడు 
గు ఏ శరాన్నుగ హములతో సిద్దాంత దార్ధ్యమును బాగుగా సంపాదించి సత 

తానుసంధానమును చేయవలెను. ఇట్లు చేయుటకు మనోని గహము కావలెను. 

ఇట్ట మనోనిిగహము వాలా పయత్న ముతో గాని ల ంచదు, అర్జునుడంత 

వాడు ఈ మనోనిరోధమును గురించి. 

థో చంచలంహిమవ; కృష (పమాధథి బలవద్చుఢమ్ । 
ర్ం రక Pal . 

తస్యాహంని గహం మస్యవాయోరివ సుదుష్కరమ్ ॥ 

అనగా ఓ కృషపరమాత్సా ! ఈ మనస్సుమిక్కిలి చంచలమైనది. (ప్రమాద 
ణా యా 

ములు గలది. వాయువును మూటకట్టినట్లు ఈ మనస్సును న్నిగహించుట 

అసాధ్యమని నేను అనుకొనెదను, అనియనిక శ్రీ కృష్ణ భగ వానుడు-- 

గ చాల 
న g 

ల్ అసంశయం మహాబాహోమనో దుర్ని(గహం చలమి 1 

అభా సేనతు కౌంతేయ వె రాగ్యేణచగ్యృహ్యాతే Il 
అకా 

అనగా మనసు నిలుపుట చాలా కష్టమైనదనుటకు సంశయము లేదుగాని, 
యం 

అభ్యాసముచేతను, వై రాగ్యాదుల చేతను మససును నిరోధించ వచ్చువని 

చెప్పుచున్నాడు. గాన ఈ యనుసంధానము అంత తేలికగా కలుగునది కాదు. 

విశేషపయత్నాభ్యాసాదులచే సాధ్యమగును. ఎంతకషసాధ్యమైనను సాధించ 
రు యా 

సినచేగాని, క దుఃఖనాశమును కోరు మాావ్వుకు వేరొక 

మార్గము లేదు. ఇట్టి అభ్యాసమే నిరంతరము విసుగుచెందక చేసిన యడల 
ఫలము తప్పక కలుగునని శాస్ర్రమున్నూ, పూర్వాచార్యులందరు గూడా 
ని అగ ॥ ష్య a దా అద్య చెప్పుచున్నారు. ఎంత (ఫ్ర జితచ ఈ [బహ విద్యానుసంధానమును ఎన్ని 



బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

విధముల నిరూపించినను నిరూపణ పద్దతి వివిధముగా నుండునుగాని నిరూ 

ప్యాంశము ఎల్లప్పుడును ఒక్కటిగానే యుండును. వివిధ పదేశములనుంచి 
వివిధనామములతో (ప్రవహించు నదులన్నియు చివరకు ఒక్క-టియైన 
సము[ద్రములోనే కదా కలియుచున్నవి. ఇస్తే ఈ (బహ విద్య (శుతిపామాణ్య 

యుక్త గనుభవములనుబట్టి సాధకునకు సులభముగా వృత్తి గోచరమగుటకు 

ఇన్నివిధముల, ఇన్నిసార్లుగా నిరూపింప బడినదే గాని, (గ్రహించు మహ 
నీయునకు సిద్ధాంతము స్వల్పము జగని. ధ్యా (బహ సత్యము" అనియే 

కద. ఐనను ఇట్టి స్వానుభవము కలుగుట సుసాధ్యముగాలేదు. గాన ఎన్ని 
(శుతివాక్యములు, అనుభవములు, యు క్రులచె నిరూపించినను ముముత్తువునకు 

ఎంతకాలమువరకు ఈ కరచరణాదివిశిష్టమైన దేహమే నేనను (ప్ర తి 
యుండునో అంతవరకు సంసారబంధము నివర్తించదు. కాని ఎప్పటినుంచి 

ఈ సర్వదృశ్యము స్వశరీరాదులు నేనుకాను అని దృఢనిశ్చయము కలిగి 
దానిని (పీతితో నభ్యసించుచు తనదైన సత్యస్వరూపమును అనగా నాది 
స్వ్యవకాళ, పరిపూర్ణ, అఖండ, శుద్ద చైతన్య స్వరూపము అని తెలుసుకొని 

దానిని సదా అనుసంధానము చేయుచుండునో అట్టివానికి భావనాదార్థ్యతను 

బట్టి అంతంత సుఖము కలుగుచునే యుండును. ఫలము యేట్టిదై ననూ ఎల్లప్పు 
డును మనము చేయు (పయత్న మును బట్టి కలుగును. దీనినే “ధావనాడార్హ్యా 

త్సిద్దిః అని సూత్రము తెలుపుచున్నది. భావవయకగా వృత్తి (గహణము -_ 

వృత్తితాదాత కముగాని, వేరుకాదు. తాదాత -మనగా వృత్తితో గహించిన 
సత్పదార్హము తానుగా భావించుట. ఇట్లు చేయుటయందు | బ్రహ్మ పదార్థ నిర్గుణ 
లక్షణములను ముముక్షువై న వాడు (గ్రహించుటకు తన అనుభవములోనున్న 
దృశ్యములో దాదాపు సరిపడగల పదార్థమును వృత్తి విషయము చేసుకొని 

ఇట్టి లక్షణములుగల (అనగా ఇచట లక్షణ శబ్దము కొపచారికము. ఎందుచేత 

నన, అద్వి య ఎహ వస్తువు నిరపమానమైనది గనుక) ఐనను తన ధారణ 

కనుకూలమైన ఉదాహరణోపమానములను కొంతవరకై నను _ సుకొని 
శేషించిన లక్షణములను తనజ్ఞానబలముచే (గహించి అనుసంధానాదులను 



గావించుకొనవలెను. ఇట్లు నిర్గుణ (బహి నుసంధానమునకు సహకారముగా 

ఇందు ఉదాహరణములు పూర్వాచార్యులచే శిష్యోద్రరణము కొరకు చెప్పబడి 

యున్నవి. అట్టి యుదాహరణములలో కొన్ని _ నిస్తరంగ పరిపూర్ణ శాంత 

మహాసము[ద్రము వలెనని ___ పరిపూర్ణ నిర ల మహాకాశములాగుననిన్నీ -_- 

పరిపూర్ణ సంవిద్దూ)పస్సటిక మహాశిలలాగు; అనిన్నీ __. ఇంకనూ అనేక 

విధములుగా చెప్పియున్నారు జిజ్ఞాసువై న ముముక్షువు తన వాసనాగహణాను 

కూల్యములనుబట్ట యట్టి ఉపమానములను నిర్గుణ[బహ వృత్తి, వృ_త్రివ్యా పకి 

ఉపకరింపజేసుకొని, తదుపరి జ్ఞానసా మర్గ్యము (ప్రజ్ఞాబలముచే అఖండ, అది 

య, పరిపూర్ణ, సత్సతార్థ(గహణమును మెల్ల మెల్లగా సంనాదించుచూ 

అనగా పొందుతూ అట్టి పరిపూర్ణ చై చై తన్యస్వరూపుడు తాసుగనే అనుసంధా 

నాదులను విసుగుచెందక *సనిశ్చయేన యోక్తవ్యోయోగొ నిర్విజ్ఞచేతసా 

అనిచెప్పు గితావచనము ననుసరించి అభ్యసించుచుండిన మహనీయులకు సమాధి 

సుఖము-మోక్షఫలము కాలేన పరిపచ్య న్తే కృషిగర్భాదయో యథా” అను 

న్యాయమున కర (ప్రతిబంధరాహిత్యమైన వెంటనే నిత్యనిరతిశయానంద 

(పాపి కలుగును. ఇది నిశ్చయము, 

ఈ (బహ. విద్యయందు చెప్పబడు సద్వస్తువు ఎల్లప్పుడునూ ఏక రూ 

పమె ఒక్కటిగానేయుండును. _ బోధసౌలభ్యమునకుగాను (శుతియుక్ష్యను 
“men 

ర 

భవములనుకల్తుపుకొని ఈయొక్క- నిత్య, నిర్వకార, పరిపూర్ణ వస్తువునుగురించి 

యెట్లివారి కెనేను (గహణము చాలాక్షేశకరము, కష్షసాధ్యము. గనుకనే 
వ రా ౧౧ శు 

అనేక విధములుగా పలుమారులు సిద్దాంత దార సిద్దికొరకుతెలుపుటగాని వేరు 

కాదు. ఎన్నిసారులు ఎన్ని విధములు తెలిపి సను తన వా _స్తవస్వరూపమైన సత్య 

నానం దవస్తువును గురించియే గనుక జిజ్ఞాసువు విసుగుచెందక పఠించిన 

మలపుడుసు ఇట్టి సద్వస్తువే తను అని ప్రీతి నిశృయములను కలుగజేసుకొని 

వృద్ధిపొందిం చుచు సదాతన స్వస్వరూవాను? సంధానలా భమును సంవాదించి 

స్వానుభవముసు పొందుపే యీ [గంథముఖ్యో 5 దేశ ము గాన పాఠకులు ఇట్ట 

పునరు కులు చర్వితచ రణ మని తలచక, అందుగల గుణలాభములను శేయ 



(బహ నిదా నుసన్దాన దర్నణం 

స్కామముల్లై (గ్రహింతురుగాక. చిత్తశుద్ది సిద్దాంతదార్హ ములకుగాను ఇట్టి 

యనుసంధానము అమృతమువంటిది. అనుసంధానమనగా ఒక వస్తువునుగురిం 

చియే అనుకొనునది తిరిగి తిరిగి అనుకొనుటయేగదా! ఇట్టి ప్రయత్నము మన 

లకు తాత్కాలిక లోక వ్యవహారమునకే ఆవశ్యకమగుచుండ జిజ్ఞాసువు తన 

అనాద్యవిద్యా నివృ త్తినికోరుతూ తన నిత్య, నిరతిశయ, సుఖమునుపొందు 

టకు ఎట్టి పయత్నము ఎంతయావశ్యక మో (గ్రహించవలెను. 

లోకములో సాధారణముగా ఈ (బహ విద్య గృహస్థులకు (పధానము 

కాదనిన్ని, ఒక క వేశకావలసినను ఇట్టవిద్య వార్గ్ణక్యమందు అభ్యసించదగినదిగాని 

బాల్యయౌవనదశలయందు అభ్యసించకూడదనిన్నీ తలంతురు. కౌని యిట్టి 

అ ప్రాయము సరియైనదిగా కనబడుటలేదు బహ విద్యయన్నను, సుఖ 
స్వరూపళశా స్రమన్నను ఒక్కటియ. ఇటి టైవిద్యను పురాణపురుషులందరును బాల్య 

యౌవనములలో. అభ్యసించి లాభమునుపొంది తదుపరి రాజ్యవ్యవహారము 

లను చేసినట్లు తెలియుచున్నది. ఆధునికముగాకూడ (అర్వాచీనులలోకూడ' 

(బహ జ్ఞ జ్ఞాలని సుప్రసిద్ధిగాంచిన "పెక్కు మహనీయులు ఇట్టివిద్యను వారి వారి 

అల్పవయస్సునంచే సంపాదించి కొందరుమహనీయులు లోకము నకెట్లు ఉప 

కారముగావించిరో అది బహుజనవిశదమే. ఇదిమానవుశకు సుఖసాధన 

శాస్త్రము. -వితకాలములలోగాని వితానంతరముగాని సుఖమునుపొందుటకు 

ఈ శాస్త్రము అమృతమువంటిది. అనగా ఇంతకన్న చెప్పుటకు వేరుమాట 
లేదుగాన ఇట్లు తెలసుకొనవలయును. లోకా ప్రాయము ననుసరించి ఈ 
విద్యను వార్ధక్యములోనె పొందుటకు సుసాధ్యముకాదు. ఏలనన, ఈ విద్య 
స్టైర్యదార్థ్యములవల్ల గాని సాధించుటకు ఏలులేదు. ఇట్టిస్టితి సాధారణముగ 

లు 

వార్డక్యమునందు దుర్తభమగును. దేహపాటవముత గి మనశ్చాంచల్యము 

ఆదుర్దా ఆందోళనలు హూ ాచ్చును. సాధారణముగా మనశా. ంతీ యుండదు. 

“వార్డ కేవర్టతేచింళా” అని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. అనుభవముకూడా ఇ ప్తె 

యున్నది. గనుక ఇట్ట ట్రవాస్తవ సుంస్వరూపకాప్రమైన (బహ. విద్యను వయో 

బలమున్నప్పుడే సాధించ నవలెను. సాధ్యము. దీనినే “వృద్ద 
స్సన్ కింకంష్యతి అని వసిష్టమహా లి 

బీ 
రల న క ష 

లట ధి 
తె / వ రాణా pe గ్ర ర్య లే ర్ల 



జాని యభ్యసించ వలసిన లోకదృష్షి 
a 

ఇచట జ్ఞానియనగా జ్ఞానాభ్యాసకుడు, జ్ఞానమనగా (బ్రహ జ్ఞానమనియే 

గ్రహించవలెను. ఇట్టి అభ్యాసకుడు సదాచార జపతపాదులనెంత యాచరించు 

చున్ననూ తన నిత్యానిత్యవివేక విచారములచేత, తాను విధిగా ననుభవింపవల 

సిన తన (ప్రారబ్ద ఫలభో గమునకుగాను, తనలోకానుసరణను, సవరించుకొనుచూ 

లోకమునందు మిథ్యాత్వదృషిని వృద్ధిచేయుచూ దానిని [క్రమక్రమముగా 

నభ్యసించుచుండుట యా వశ్యక మై తన అభ్యాసమునకు (ఘఫలకారియగును. 

ఇట్టుగాక కేవలముగాచేయు జపతపాదులు అంత (ఘఫలకారులు కాజాలవు. 

జ్ఞానాభ్యాసకుడు తన లోకదృష్టిని శాస్త్రబోధవలన తత్త్వదృష్టికి తన వివేక 

ముచే మార్చుకొనవలయును. 4 

ఈ జగ _త్తంతయూ గొప్పదైన యొక మహానది వంటిది. ఈ (ప్రపంచ 

(పవాహముగూడ నదీ పవాహములాగున సర్వదా మారుచూ కొంతకాలము 

బురదనీటితో అతివేగముగాను, కొంతకాలము నిర లోదకముతో శాంతము 

గాను (ప్రవహించుచుండును. ఇంకనూ ఈ నదులయొక్క వరదలకాలములో 

ఆ సీటియందే “పెద్దవృక్షములు, కల్ప, వెదురు, జంతువులు, ఇంకనూ 

(ప్రవాహమధ్యముననున్న కుటీరములు గృహోపకరణములు, గడ్డివాము 

లుతోసహా (ప్రవాహముతోడ వచ్చుచుండును. ఇట్టి సమయమున భయంకరముగా 

నుండును. అయిననూ సామర్హ్యముగల నిపుణులును, ఈతకాం[డ్రును, అట్టి 

ప్రవాహమందొచ్చు, వివిధవస్తువులను నిరోధించి వాటినిపొంది అధికలా భము 

నొందుదురు. ఇంకనూ పరిపాలనా శాఖాధికారులు యిట్టి నదులకు వారధులు 

కట్టించి యట్టి సీటిని వ్యవసాయా వృద్ధి మొదలగువానికి వాడుచుందురు, 

ఇంకనూ యిట్టినదులయందె జలపాతములున్న చోట యట్టివాటినిబంధించి 

విద్యుచ్చ_క్తినిఉత్స త్తి గావించుచుం దురు. ఇదియిట్లుండ వరదలకాలమందు[పవా 

హమును నిరోధింపకున్న యీ (ప్రవాహజలమే అనేక(గామాదులను, వరాసు 

29 



(బహ. విద్యానుసన్టాన ద రణం 

లను, ధ్వంసము గావించుచుండును. కావున వి విచేకులు యిట్టి వరదప్రవాహ 

మును నిరోధించి వారి వారి జీవితోపయోగములకు అనగా వ్యవసాయనావిక 

సరి శమలకు నుసయోగించుచున్నారు. ఇ శే జ్ఞానియగువాడు యా జగత్స, 

వాహమునందు సర్వదాగలుగుచుండు శాంత, ఘోర, వివిధమార్పులసు నదీ 

(పవాహదృశ్యములాగుననే అనిత్యమని తలచి అట్టి దృశ్యమునంతయునూ 

తన జ్ఞానానుభవలాభములకు నుసయోగించుకొనుట , = వివేకమును, (శ్రేయోదా 

కమునగును. ఈ జగద్వ్యాపారమంతయూ నదీ _ప్రవాహమువంటిదే. దీనికి 

కేవల వ్యవహారోపయోగ మే గాని వారమార్షికవా స్తవికత ఎంతమా(తమును 

లేదు. క్ఞానియగువాడు తన శరీరముగూడ యుట్టిచేనని నిశ్చయముగా 

(గహించి తన లోకవ్యవహార సత్య  త్త్వములయందు. అత్యంతా మాన, సక 

తలను చెందక వ్యవహారలా భనష్టములచె, కామ [కోధ దుః 'తుడుగాక, 

సక్రతా మానమలను క్షయింప జేసి సినవాడై త (డ్రారబ్దక ర్మఫలానుభవము 

లను యథా(పా_ష్ప పముగ్క, తన నిత్యానిత్య నివేకములతోడ చీ తృవృత్తులను 
య 

a 

నిరోధించి యనుభవమును చేయుచుండుటయే తనకు యోగసాధనమని యెరు 

గవలయును. జ్ఞానియగువాడు సుఖదుఃఖములగు తన లోకానుభవములన్ని యూ 

తన కర్మఫలములేనని నిశ్చయమునొంది యిట్టివి తనకు అన్య _పేరితములెన్న 

టికిని కాజాలవని (గహించవలయును. అట్టితరి యన్యములందు తన కామ 

(కోధాదులు తగ్గుచుండును. దీనినే “స్వకర్మసూ(త్రగ్రధితోహిల్ లోకః” ఆను 

వచనము తెలుపుచున్నది. ఇంకనూ క్లానియగువాడు యిప్పుడు తనకుయున్న 

పుత్ర, మి త కళ[త్రాది, విత్త, కేశా దుల సంబంధబాంధవ్యములనూ, స్వ త్వా 

ధికారములున్నూ, అన్నియూ నదియొక్క- వరద్మప్రవాహమునందు కలసికొట్టుకు 

వచ్చు బహుకాష్టసంబంధములవంటిది యని తెలుసుకొనవలయును. ఎట్లన 

యౌ కాస్టములన్ని యూ పవాహముసందుకలసి కొంత దూరము యేకముగా 

కొట్టుకువచ్చి, (పవాహముమారగన దేనికది విడిపోవువట్లు యిట్టి సంబంధ, 

బాంధవ్య, స్వ_త్తకములన్ని యూ ఆయా వులయొక్క కర, ఫల, (పవాహ 

మార్పులచే మారుచుండును. కాని యివియన్నియూ తనకు శాశ్వతములు 



జ్ఞానీ యభ్యసీంచవలసిన లోకదృష్టి 

గావని జ్ఞానియగువాడు సర్వదా నిశృయమునొంది తశ సంబంధ, స్వస్వా 

మి త్వ భోగమలనొందుచుండవలయను, ఈ - వులకు కర ఫలములు న్న 

న్నములుగనుండును. కావున ఎ -వునకెట్టి కర ఫల మనుభవింపవలసి 

యున్నదో ఆయా వులట్టి కుటుంబపరిస్థితులలో జని ౦చి వారి కర ఫలానుభ 

వములుకాగానే, యొక్కక్షణమైననూ నుండరు. కనుక ఈ అధికార, యెశ్వ 

ర్యములును, కుటుంబసంబంధములునూ అన్నియూ కల్చితములు గాని వాస్తవ 

ములుగావని జ్ఞానియగువాడు నిశృయము నొందవలయును. జ్ఞాని తనకు యీ 

జన తన _పారబ్ధకర ఫల క్షయమునకు మాత్రమే వచ్చినదిగాని, అన్య 

మునకుగాదని నిశ్చయముగా తెలుసుకొనవలయును. కావున తనకుతప్పని తన 

(పారబ్దకర ఫలానుభవములను నిపుణతతో అనగా కౌశలముతో యనుభవించు 

చుండవలయును. అట్లుకానిచో యిట్లితన |ప్రారబ్దకర ఫలానుభవములే ఫలోత్స 

త్తికి హేతువై తనకు భావిప్రతిబంధకములను కలిగించుచుండును. కర ల 

యందు యిట్టే భావికర ఫలోత్స _త్తినివ్వజాలని కొ శలము యేడియనిన:- 

“అసకో హ్యాచరన్ కర్న, పరమాప్నోతి పూరుషః” యనిన్నీ “తసా 

దస క్త స్పతతం, కార్యంకర్యసమాచర” యనిన్నీ, “యోగః కర సుకొశలమ్" 

యనిన్నీ యిట్లు కరల నిర మానుడై సతారహితముగ ఫలాభి 

సంధిలేక, నాచరించుటయే కే కాళలమనిన్నీ, యోగమనిన్ని, శ్రీ కృష్ణభగవా 

నులు గీతలలో స్పష్టముగా తెలుపుచున్నారు. కావున జ్ఞానియగువాడు స్వశ -ర 

సర్వదృశకమగు, “అహమిదం మమెద” ములన్నియూ, యనిత్యములు, 

కల్పనామా(త్రములు, తనకు వల వ్యవహారానుభవసాధనములు మా తమే 

నని తెలుసుకొని తన స్థితి, చేహధారణానుకూల వ్యాపారములను నిర్లి ప్పుడై 

యనుభవించుచుండవలయును. ఏలనన జ్ఞానికిని తన (ప్రారబ్దకర ఫల 

భోగానుభవములు సామాన్యముగా తప్పవని, లోగడనే విపులముగా ని 

పించి యుంటిమి. జ్ఞానియగు వానికి తనకు దృశ్యమందు గలుగునట్ట యీ 

సక్ష్తతా మానములే రాగద్వేషములుగ పరిణమించి తన మోక్షప్రాప్తి 



స్ట్ హా విదా -నుసనాన దర్పణం 
ధి 

(ప్రబల విరోధులగును. కాని యీ తన కర ఫలమును, నిర్లిప్తత 

పారబ్దానుసారమున నిరభిమానముగా ననుభవించు భోగములు "మాత్రము 

బం ంధహేతువులు గాజాలవు, అయిననూ జ్జాని యగువాడు వివేకముతో విషయ 

భో గేచ్చల ను నిరోధించు (పయత్నము చేయుచుండు అ తన  క్ఞానాభ్యాసమునకు 

సహకరించును. కాపున జ్ఞానియగువాడు తన _వారబ్దానునా రమున న లోకవ్యవ 

పహోారములనెమి మిచేయుచున్ననూ తన వృ _త్రీనిమా(త్రము నిట్లుంచుకి నవలయును, 

ఈ దృశ సంబంధములన్నియూ నా శరీరమునుబట్టి యెగదా గలుగు 

చున్నవి. ఇట్లి నా శరీరమే కల్పితమై యనిత్యమగుచున్న ందుస యీనా సర్వ 

లోకానుభవములు గూడ యనిత్యమై క కల్పితములె లై కేవల నావ్యవహారాను 

భవమునకు మాత్రమే నునయోగించుచున్న మి గాని, తదుపరి నాకును, వీటి 

కిని యెట్టి సంబంధము వాస్తవముగా గనుబడుఎ₹డు. ఇట్ట సంబంధము 

లన్నియూ గూడ గల్పితములే. దీనిచే___ 

దా, విశ్వంపశ్యతి కార్యకారణత యా, స్వస్వామి సంబందతః | 

ry శిష్యాచార్యతయా తథ్రే వపిత్క పుత్రాద్యాత నా భెదతః ॥ 

అని శ్ర శంకరభగవత్సాదులు ఇట్టి భేదములన్నియూ కల్పితములని తెలుపు 

చున్నా రు. కావున లు యుట్టీనంబంధ లిదములన్ని యూ డినలకల్పితములని జ్ఞాని జ్ఞాని 

నబడుచున్న ఈ జగ తంతయూ జ్ఞాన, (క్) జాతృ, (తెలుసు 

సవాడు) చేయము, (తెలియబడునది) ౮ యనువా నికన్న మరెమియుగాదు. 

కు వా_స్తవమున నిత గమన జ్ఞానన్వరూపుడు. పరమా 
తల్ అణి Pp 

దితకః 0౫కు దె అనా న ఎ (మ స్ట వ ర్ యున్నా క్ట అనాది య (ప్రభావమున జ్ఞాత, 

జయములు 
(a) 

0 మ్ 

అధ? సముల యుసువి. ఎటన వంవహోరవా సవమెన రజువ 
లి అతి _ గ ణు 

ల 



జాని యభ్యసించవలసిన లోకదృష్షి 
జు బట 

ఇస్ర జీవునకు జ్ఞానస్వరూపుడై న తనయందే మాయచే దృశ్యమంతయూ 
యు ———_ 

అద్దమునందు గనుబడు సగరములాగున (పకాశించుచూ తనకు బయట 

యుగ్నటు, నిదచె స్వస్నములాగున ని దయను తన ్యశజారనమువల యీ 
ఉం 0 డ్ గా డు 

దృశ్యమంతయూ, గనబడుచున్నదేగాని మరేమియుగాదని _ 

శో॥ విశ్వందర్పణ, దృశ్యమాననగ -, తుల్వంనిజాంతర్ల్షతం। 
గ ల గ 

సశ్యన్నాత్మని, మాయయా బహిరివోర్బూతం యథాన్నిదయా ॥ 

యని శ్రీ శంకరభగవత్సాదులు తెలుపుచున్నారు. 

జ్ఞానము అపరిచ్చిన్నము, సత్యము. జ్ఞాతృజ్టేయములు పరిచ్చిన్న 
ములు, కల్పితములు. ఈ పరిచ్చిన్నకల్పితములై న జ్ఞాతృ, జైయములను పరి 

జించినయడల శేషించునది నిత్యమైన జ్ఞానమొక్కటియే. ఇదియే శుద్ద 

జీవుని సత్యస్వరూపము. ఈ జగత్తునకు సత్యజ్ఞానస్వరూపుడగు శుద్దజీవుడే 

అధిష్టానము. శుద్దజీవుడు జ్ఞానస్వరూపుడు. కావున అఆహమిదములు రెండును 

యో జ్ఞానమునందే గల్చ్పితములు, జ్ఞానమన్ననూ, చిత్ అన్ననూ ఒక్క-టియే. 

త_త్త్యమువిచారించిన వాస్తవముగనున్నది దేశ, కాల,వ_న్హ్వబాధితమై పరి 

పూర్మముగనున్న యా అఖండ జ్ఞానపడార్ద మొక్కటియే. ఇదియే తెలుసుకొన 

వలసిన పరమార్ధత _త్త కము. దీనినే వుడు, సతతము తానుగా భావించుచూ 

యనుభవము నొందదగినది. ఈ విషయమున యోగవాశిష్టమందు “*బల్యు 

పాఖ్యానము" తెలుపుచున్నది. ఇది ఏదియనిన, పూర్వకాలమున, బలిచ।|క్రవ_ర్తి 

వ్వ సారము నెరుంగగోరి తన గురువైన శుక్రాచార్యుని (ప్రార్థింపగా 

ఆయన (ప్రసన్నుడై తాను దేవకార్యముమీద అతి (ఘముగ వెళ్ళవలసియున్న 

దనియూ, అయినను సర్వత త్య సారమును సంక్షేపషముగా చెప్పి వెళ్ళుదు 

ననీ:.- 

కో॥ చిదిహో స్తీతి చినా త్రం మనశ్చిన యమేవచ । 
చి తం చిదహమే వేతి లోకొళశ్చిదితి భావనయ॥! 

కాకారో 



(బహ విడ్యానుసన్లాన దర్శణం 
థి చలీ 

అనగా యీ (ప్రపంచమంతయూ చిత్ స్వరూపము గలదనియూ చిన్మా తమే 

ననియూ మనసుగూడ చినా త్రమనిన్నీ, నీవు చిత్స్వరూపుడవు, నేను చిత్ 

స్వరూపుడను, లోకములు చిత్ స్వరూపములని, భావింపుమని చెప్పెను. ఇదియే 

సర్వత_త్త్వసారము ఇది నీకు తెలియని యడల యింకనై న నేను చెప్పిననూ 

సీకు తెలియదని బలిచ(క్రవర్తికి చెప్పి తాను దేవలోకమునకు జనినట్టునూ, 

అనంతరము బలిచక్రవర్తి ఈ యుసదేశము నభ్యసించి ముక్తినొందినట్లున్నూ 

తెలియుచున్నది. కావున అహమిదములుగల యీ జగ_త్తంతయునూ 

జ్ఞాన మా(త్రమేనని ముముకువు నిశ్చయముగా [గ్రహించవలెను _ వనికి 

యీ క్ల్ఞానమనునది లేనిదే తానును, యీ (పపంచమును గూడ యుండుటకు 

వీలులేదు అయినను యిప్పుడు - వుడు “అహం” నేను, ఇదం యీ (పపం 

చము యని వ్యవహరించు జ్ఞానమంతయు వాస్తవము గాక, పరిచ్చిన్న మైన 

దిగా నున్నది. ఇట్టి పరిచ్చిన్న జ్ఞానము వునకు సహజస్వరూపముగాక ఆగం 

తుకమె యున్నది ఈ ఆగంతుకమునకు వ భాంతియే కారణము. ఇది 

మాయాకల్పితము. -వుడు యిట్టి పరిచ్చిన్న భాంతి నొందుబవలననే జనన 

మరణములు, సం పా_ప్రమగుచున్నవి. "వుని సంసార దుఃఖపంకమగ్నుని 

చేయుచున్నది. - వునికి జనకమరణము లను గమనాగమనములు పరిచ్చిన్న 

(భాంతి యున్నప్పుడే సంభవముగాని లేనిచో పవునకు వా_స్తవమున యూ 

జననమరణ (ప్రవాహ సంసారము లేదు. - వుడు యిట్లు తనకు కలుగు 

చున్న సంసారదుఃఖమంతయూ ఆగంతుకమనియూ, (క్రాంతి మాతమే 

ననియూ, గురుశాస్త్రబోధవలన తెలిసికొని తాను పరిపూర్ణ జ్ఞానస్వరూపు 

డని నిశృయానుభవముల నొందిన యడల యీ జకగనమరణరూప 

గమనాగమనములు గలుగుట అసంభవమగును. అప్పుడు తాను అది య, 

పరిపూర్ణ, జ్ఞానస్వరూపుడుగ శేషించును. ఇదియే మోక్షము. ఇట్టి స్థితినే 

వునకు _ “అఈ(త్ర(బహ సమళ్ను కే” యిచటనే బహ స్వరూపు 

డగునని స్పష్టము చేయుచున్నది. కావున జ్ఞానాభ్యాసకుడు తనలోకదృష్టిని 

యిట్లు మార్చుకొనుటకు నభ సించుచుండవలెను. జ్ఞాతృక్ణయములు 
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కల్పితములు, అధ్య స్తములు అయివున్నవి. ఎన్నిదృుళ్య, పరిణామ, వికార 

ములు కలుగుచున్ననూ నివియన్నియూ తెలుసుకొనునట్టి క్ఞాతృ) తెలియ 

బడు నట్టి “జ్లేయ) పదార్థములందే గలుగుచున్నవి గాని, వునకు తన వాస్తవ 
స్వరూపమైన జ్లానమందు ఎచటనూ, ఎన్నడునూ, ఎద్విధముగనూ, మార్చు 

కలుగుట లేదు. కావున ముముక్షువై న జ్ఞాని తనవా స్తవ స్వరూపము సర్వాధి 
ఫ్రానమైన జ్ఞానమేయనియూ, తదితరములన్నియూ గల్పికమనియూ, అట్టి 

సర్వాధిష్టాన పరిపూర్ణ జ్ఞానస్వరూపుడు తాను అనగా నేనే అహం అని బాగుగ 

తెలుసుకొని లోకమునందు తన (ప్రారబ్దానుభవములను నిర్లి ప్రతతో పొందు 

చుండుటయే వివేకము. జ్ఞాని ఇట్టి నిశ్చయ దృష్టితోడనే లోకములో వ్యవహ 

రించు చుండవలను. ఇట్టి నిశృ్చయముతోడనే “అహం సర్వ మిదం విశ్వం 

సరమాతా హమచ్యుతః :” అను శాస్తి వచనమును, సమన్వయము గావించు 
కొనవలసి యున్నది. ఇదియే వుని పరమార్ధము. కావున జ్ఞానాభా సకుడు 

దృశ్య స్తతా మానరహితుడై తన "వయా తను, స్థితి, శ -ర ధారణాను 
కూలమా[త్రముగ గడుపుచూ స్వళ ర జగని. ధ్యాత్వజ్ఞాన నిరూఢిని, తన 

మోక్షప్రాప్తి సర్యంతము యభ్యసించుచుండుటయే తనకు త త్త ్వజ్ఞాన 

సాధనమై, యిదియే తన స్వస్వరూపసిద్ధినిచ్చు దివా మృతమని గహించి లోక 

దృష్టిని మార్చుకొని తన పారబ్దకరా నుభవములందు సక్తుడు గాక 

స్వశ ఈ సర్వదృుశ్యానుభవములను స్వప్నతుల్యముగా నెంచి యీ విశ్వ 

నముంతయూ దీర్హస్వప్నము లాగున, ననుభవించుటయే జ్ఞాని యొక్క. లోక 

దృష్టిగా నుండవలయును, ఇదియే సతతము ౩ ఏభ్యసించుచున్న, నిదియే జ్ఞాన 

సాధనమై, సిద్దినిచ్చును. 

ఇంకనూ యీ జ్ఞానాభ్యాసకుడు, జ్ఞానము నిత్యమై పరిపూర్ణ పదార్గమై 

సర్వ తా నిండియున్నదని ఇాస్త్రము ' తెలుపుచున్ననూ గనబడుటలే చేయని 

శంకించ గూడదు. ఏలనన లోకమునందున్న పదార్థము లన్నియూ సర్వదా 

అందరకును ఇంద్రియ (ప్రత్యక్షములై. యుండవలెనను నియమములేదు. దీనికి 
కారణముబనేకము భున్నవి, కాపున' జ్ఞానియగునాగు నరము జ్ఞానస్వరూసమని 



4 (బహ. విదాషైను? 

తన [పయత్నముచే తెలిసికొనవచ్చును. కొన్నీ పదార్థములు ఫలానుభవము 

వల్ల తెలిసికొన సాధ్యముగాని కేవల యింద్రియగోచరములుగా నుండవు, 

ఎట్లన, ఆకాశమునందు శబగుణమున్ననూ సాధారణ మానవుల కది తెలియ 

బడుట లేదు. ఈ శబ్దము ఆకాశమందు తరంగరూపమున కలసియుండి 

గనుబడక యున్నది. దానిని శాస్త జులు విమర్శించి యం[తసాహాయ్య 
బల మో 

మున వాటిని యాక రించి యో శబ్దతరం గములు ఆకా శమునందంతటను 

యున్నవని తెలిసికొని కనుబడక సర్వత్రా ఆకాశమునందున్న యీ శబ 

తరం గములను ఆకర్షించుటవలన రెడియోయం(తముల సాహాయ్యమున 

అందరూ యో శబ్ద ప్రసారముల నెట్లు వాడుకొనుచున్న విషయము, (ప్రస్తుత 

మందరకును తెలిసినదియే. ఇళ్లే జ్ఞానము వ్యవహారమందాకాశములాగుననె 

సర్వ(త్రాపరిపూర్ణ మై జీవులకు స్పష్టముగా తెలియబడక చిడాకాశరూసమున 

నున్నది, అట్టి దానిని వివేకులై న వులు గురు శాస్త్ర బోధవలన బాగుగ 

గ్రహించి తన మసస్సను యంత్రమును శుద్దపరచి, అనగా, శాస్త్రియ 
ముగ సంస్కరించుకొనిన యడల సర్వ తా పరిపూర్ణ మైనట్టి జ్ఞానము తెలియ 
బడును. ఇది. వయత్నసాధ్యము. ఇట్లు తెలియబడిన జ్ఞానము, జ్ఞాని 

యొక్క యభ్యాసపాటవములచే కాలక్రమమున, యిట్టి అద్వి య, 

ఆభఖండ, జ్ఞానస్వరూపుడు “జాన అనగా నేను అని అనుభవమునొంద 

సాధ్య మగును. 

కావున జ్లానాభా -సకుడు తన మనస్సును కాస్త్రియముగ సంస్కరించు 

కొని తనలోకదృషిని త త్వదృషికి మార్చుకొనుట యావశ కము. ఇట్టి 
రు చి ము లు 

జ్ఞానదృష్టిని సంపాదించి స్వస్వరూపాను సంధానాదుల నభ సించుచుండుట వు 

నకు తన ఆత్త ౦తిక దుఃఖనివృ_త్తికి పరమసాధనమని నిశ్చయముగా 

తెలిసికొనవలయును. 

జ్ఞానాభ్యాసకుడు సర్వదా దృశ మందు తన పరిపూర్ణ సర్వాత్మకత్వ 

మును (గ్రహించుచుండనలయును, ఎట్లన  విద్యారణ్యస్వామిచే తెలుపబడి 



జాని యభ్యసించవలసిన లోకదృష్టి [| 
జః టబ 

నట్లు వునకు యిపుడు తన వక్తి స్వరూపమైన పరిషూ ర్లచై తన్యము గోదే 

హమందుండు ఘృతములాగున యు యున్నదని తెలిసికొనవలయును. గోదేహ 

మందున్నట్టిఘృత ము మానవునకు నేతిరూసమున నుపయోగపడుట- దు. కాని 

గోవునుంచి పాలు పితికి, కాచి, కోజునై చి, చిలికినయడల ఆగోదేహమందున్న 

ఘుత మే గేతిరూపమున మా సవల కెట్లుపయోగపడుచున్నదో, అక్షే ..వుడు 

వస్వరూపమై, సర్వ,తావ్యాపించియున్న తన ప పూర్లణై తన్య 

స్వరూపమును 3 శాస్త్రీయ. (శవణ, మనన, నిదిద్యననాి ప్రక్రియా ర్యాసముల 

చై తన్యము గోచరించి కాలక్రమమున నిత్య నిరతిశయా నంద రూపునిగ్ 

చేయును. కాన జ్ఞానాభ్యాసకుడు తన సత్యస్వరూపమిట్లు జగత్పూరిత మై 

యున్నదను దృష్టితో తన అభ్యాసము నాచరించుచుండుట (శ్రి ఘ్రఫలదాయక 

మని (గ్రహించవలెను. 

ఇంకనూ లోగడనే తెలిపినటుల విద్యుచ్చక్తి స్యరూపస్వభానమున 

(పపంచమునకంతయూ క్ష నొటియై సర్వత్రాయున్ననూ అట్టిదానిని వివేళవంతు 

లగు (ప్రజ్ఞావంతులు స్యాధీనపరచుకొనగలిగిన ఆ విదు. చ్చక్తి కియే అతిసూక్ష్మ 

మహాయం  తములై. న వివిధోపాధులన్నిటియందు పనిచేయుచున్నది. ఇట్లుపని 

చేయుశ క్రిఅంతయూ విదు చ్చ క్రిదిగాని ఉపాధిరూపమైన యం|త్రములది 

గాదను "జ్ఞానము వివేకులందరికిని ఎట్టుకలుగుచు న్నదో ఈ అన్తే (ప్రపంచమున 

సర్వోపాధులందు జ్ఞాసస్వరూపము తనదేననియూ ఉపాధులన్నియూ జడము 

లేననియూ నిశ్సయముగ (గ్రహించి తన పరిపూ శ్రసర్వాత స్వరూపమును 

అపరిచ్చిన్నముగా తెలిసికొనినయడల _ అట్టిపరిపూ ర్రజ్ఞానస్వరూపుడగు_ తాను 

సర్వోపాధివినిర్ముక్షుడై సర్వ(శ్రాయున్నానని గోచరించును. దానినె జ్ఞాని 

యగువాడు:- 

కం॥ ఇందుగలనందులేనని 

సందేహమువలదు, నేనుసర్వోపగతిన్ 

యం దెందువెదకిచూచిన 

నందందేకలను, నాదుమోహము రన్ 1 



ర్టి (బహ విదా 'నుసంన్ధాన దర్శణం 

అను నిశ్నయముతో తన యుపాధికాదాత మోహమును శవణ, మనన, నిది 

ధ్యసనాదుల యభ్యాసముచే తొలగించుకొనవలయును. జ్ఞానాభా సకునకు 

సర్వదా త త్ర్వశాస్త్రవిచార, అనుసంధానాదులనుచేయుచూ యీ దృశ్య పపంచ 

మందు తన సర్వాత భావనను అభ్యసించుచుండుటయే వివేకము. 

జానాభా సకునకుకూడ యీ (పవంచమందు స_క్షతా “మానములు 

గలుగుచుండును. దీనికి కారణము తన మిథ్యాజ్ఞాన మే. ఆనగా వాస్తనముగాని 

దానిని వాస్తవమని యనుకొనుటచే గలుగుచున్నది. ఇట్లనుకొనుటకు కారణ 

ములు నాలుగు విధములు. అందు మొదటిది ఆనిత్యములై న పర్వతనదీసము 

దాదులయందు నిత్యములనుబుద్ది. రెండవది, పృత్రభార్యాది శ రములయందు 

శుఖిత్వబుద్ది. మూడనది, దుఃఖకరములై న కృషివాణిజ్యాది వ్యాపారముల 

యందు సుఖత్వ బుద్ది, నాలుగవది, గొణాత లైన పుుతభారా దులయందునూ 

మిథ్యాత్మలగు స్టూలసూక్ష శ రములయందునూ సుభాత బుద్ది. ఈ గౌణొత, 

మిథ్యాత లను గురించి లోగడనె వివరించియుంటిమి. జ్ఞానాథా -సకుడు సయ 

త్నముతో యీ నాలుగువిధములయిన దృశ్యస కతా మానకారణములను 
అ 

తొలగించుకొననలయును. 

మరియును జ్లాని యీ (పపంచమునంతనూ రజ్తువయందుభాసించు 

సర్పమువంటిదని కాసా"నుసరణముగ నిత్యానిత వివేక విచారములచే తెలిసి 
కొని నిశ్చయమునొంది తన లోకదృష్టిని మార్చుకొనవలయును. ఎట్లన 

మందాంధకారమున వ్యవహారసత్యమెన రజువయందు పాతిభాసిక సర్బమెట్లు 

గనబడుచూ భయకంపాదులను గలిగించుచున్నదో యష్లే జీవునకు పరమార్థ 
సత్యమెన [బహ యందు వ్యవహారసత్య మెన యీ |పపంచమంతయూ గన 

QO డడ 

బడుచూ యీ యనాది సంసారదుఃఖమును వునకు గలిగించుచున్నది. వ్యవ 

హారసత -మెన రజ్జుజానముచే |ప్రాతిభాసికసత మయిన సర్పమెటు నశించు 
వా భక oe) 

చున్నదో యే వునకు పొరమార్షికసత్యమెన బహ జ్ఞానము గలుగగనే 
౧౧ G అదు ణః 

యూ వ్యవహారసత్య మయిన (ప్రపంచము సశించునని ఎధుగవలయును. సె 
ము 



జాని యభ సించనలసిన లోకదృషి 
చో ర 

రెండు నిరూసణలయందునుగూడ అధిష్టానజ్ఞానము కలుగగనే అధ్య _స్తములు 

నశించుచున్నవిగదా. యివి రెంటికి సమానము. గనుక జ్ఞాని యీ (పపంచ 

మిట్టిదియేయని తన జ్ఞానదృష్టిచే సర్వదా యభ్యసించుచుండవలయును. 

ముముకువులు యిట్టిత త్ర దృష్టిని సంపాదించుటయే వేదాంత శా స్ర్రపాడింత్య 
రు — లు 

పరమ పయోజనమని గహించవలయును. 

ఇంకను సంచదశికొరు లిట్లు తెలుపుచున్నారు _ 

Ca] 

శ్లో! _స్వస్వప్న మాపరోక్షేణ దృష్ట్వాసశ్యన్ స్వజాగరమ్ | 

చింతయే ద మ_త్తస్స న్నుభావనుదినం ముహుః ॥ 

అనగా స్వపష్నమును వత్యక్షముగా జూచుచున్నందున, జ్ఞాని తన జా(గదవ 

స్టను జూచి పొరపాటుపడక స్వప్నజా(గదవస్థలు రెండును సమానము 

లేననిన్నీ, స్వస్నమువలె జా గదవస్టయు సత -ముకాదనిన్నీ పతిదినంబును 

మాటిమాటికి విచారించుకొనుచుండవలయుననిన్నీ, 

మజియును జ్ఞానాభ్యాసకుడు తన దృఢమైన జగని ధాత్వ జ్ఞానము 

వలన తన పారబ్దఫలమగు సుఖదుఃథాది (ప్రాపంచిక విషయములను అనుభ 

వించుట యందు తనకు సౌలభ్యమేర్చడునని తెలసికొనవలయును. ఏలనన- 

ఈ మిథ్యాత్వ జ్ఞానము జగదసత త్వమును తెలుపును గాని జగత్సకరూప 

మును నశింసజేయజాలదు. ఏలనన ___. భమకల్చిత స్టలముయం దంతటను 

దృశ ములు కల్పితములు గనుగ నాశమెట్లు కలుగును ౩? కలుగదు. 

వా_స్తవముగనున్న రూసముకు నాశముగాని, కల్పిత రూపముకు నాశములేదు. 

కాని జ్ఞాని, తన యథార్థ జ్ఞానముచే వ స్తువులయొక్క- ఆయథార్థతను గహిం 

చును. ఈ సంగతి నెజిగినవానికి అట్టి విషయానుభవములు తనకు అధిక సుఖ 

దుఃఖ పదములు గాక నిర్బాధకముగ ననుభవముల నిచ్చుచుండును. కాన 

ముముకువునకు తన జగని థ్యాత్వ జ్ఞానము, తన సతతానుసంధానాభ్యా 

సాదులు, తన పారబ్రఫలానుభసములు చేయుట హోనికరములు కానసి 



దహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

bal 

యెరుగవలయును. దీనినే విద్యారణ్య స్వామి విశదముగ నిట్లు తెలుపు 

చున్నారు 

కో ఇం[దజాలమిదం ది విత మచింత్య రచనాత్వత ౪ | 
. యా 

ఇత్యవిస రతో హాని, కావాప్రారబ్ద భోగతః || 

అనగా _-- ఇం, దజాలమువంటి ఈ దె చై ఏక మంతయు కల్పితము, మిథ్యా 

మా(్రమను సంగతి (గ్రహించిన జ్ఞ జానికి తన (ప్రారబ్ధఫలసుఖ దుఃథానుభవ 

ములకు ఆఅనుసంధానాదులు హానికరములుగావని స్పష్టముగ తెలుపుచున్నారు. 

కావుస జ్ఞానాథ్యాసకుడు దీనిని నిశ్చయముగ తెలిసికొని తన జగని ధ్యాత్వ 

ధావనను, అనుసంధానాభ్యాసాదులను విడువక నాచరించుచుండుటయే 

కనకు ము_క్తీసాధన మగుచు, తన (ప్రారబ్దకర ఫలానుభవములందు సుఖము 

నిచ్చునని నిశ్చయముగ (గ్రహింపవలెను. ఇట్టి జ్ఞానడార్థ్య స్ట్థితియే జీవను క్తి 

యగుచు, (పారబ్దాంతమందు పరమము _క్తి నొసంగునని జ్ఞానాభ్యాసకుడు తెలిసి 

సనలయును. 

(3h 

ఆత్మబోధ 

ముముక్షువు నేను అహం అను తన వా _స్తవస్వరూపమును తెలుసుకుని 

అనుభవముపొంద నిశృయించువాడు. నెను అన్ననూ అహం అన్ననూ 

ఒక్క.టియే. ఈ వాస్తవిక అహంపదార్థమే ఆత . ఇట్టిది తెలుసుకుని అట్టి 

ఆత లాభమును పొందుకే మోక్షము. ఇట్టి మోక్షప్రాప్తి నిశ్చయించువాడు 

ముముక్షువు. కాన యీ నేను, ఆహం, అను దానిని తన శ -రాదులని తలచు 

వాడు ముముకువు కాజాలడు. సర్వముముకువులకు మననసారంబై న అను 

సంధాన (ప్రుయను శ్ర శంక రభగవత్సాదులు ఆత పంచక మను శ్లోక, రూప 



ఆత్మబ్ ధ 6 

ముల వలన తెలుపుచున్నారు. దానిని ముముకీ అనుసంధాన [ప్రయోజనముకు 

గాను యిచట తాత్సర్యసహితముగ యుదహరించుచున్నాడ-- 

ని 

| A నాహందేహోనేం(దియాణ్యంతరంగం । 

నా హంకారః (నౌల ణవనర్లోనచాహమ్ il 

దారాపత్యకే(త్ర వితాదిదూర | 
అలలే 

స్పాక్షీనిత్యః (పత్యగాత్నా శివోహమ్ 

అహంకారముగాని, చత్తురాదీం్యదియములుగాని, [ప్రాణాది పంచకముగాని 

యీ సూలదేహముగాని నెనుకాను. పనియన్ని టికం జను న్న మెస భారా 
యు వా 

పతులు, క్షేత్రము విత్తము యివియేవియూ గూద నేనుకాను. సర్వ(ప్రకా శకు 

డును, శివస్వరూపుడునూ యైన (పత్యగాత యే నేను. 

బి థో రజ్వజ్లానాద్భాతి రజ్జుర థాహి | 

స్స్వాత్యాజ్ఞానా దాత నోజీవధావః ॥ 

ఆపో కా హిభాంతినాశే నరజ్ఞు | 

క్రీవోనాహం 'దేశికో * క్య్యాశివోవామ్ |] 

రజ్జుస్వరూపము తెలియని కాలమందు ఆరజ్ఞు వే సర్పముగా ఖాసించు చున్నట్లు 

అత స్వరూపము తెలియని కాలమందు ఆత కు బీనభావము యేర్చడును. ఆ పని 

మాటచే (భాంతి నశించగా రజ్జువు రజ్జు వే. యయినట్లు సద్దురూపదే శముచే 

నా నత్వముపోగా శివస్వరూపుడై న పత్యగాత యే నేను. 

ఫు తొ ఆభా -దం విశ్వమాత న్య సత ౦0! 

సత్యజ్ఞానానందరూ పె నిమోహోక్ ॥ 

త్వం | 
ar] 

శుద్దః పూర్ణో నిత్య ఏకశ్ళినోహమ్॥ 

a నిదామోహాత్స నన్న వ తన్న 
EN 0) 

a 

సత్యజ్ఞా జానానంత రూపమైన ఆత యందు అజ్ఞానముచే అసత్య మెన యీ (పపం 



బహ ఏదా నుసన్లాన దర్పణం 
- ధి 

చము భాసించుచున్నది, న్నిదచే భాసించు స్వప్నపదార్థములాగున ఆది 

సత్యముగాదు. పుణ్యపాపాదిరహితుడు, సర్వవ్యాపకుడు, నిత్యుడు. అద్వి 

తీయుడు, అయిన శివస్వరూప (పత్యగాత యే నేను. 

ల్ 

ం A మతోనాన్యత్కించిదత్రా స్తీ విశ్వం | 

సత్యంబాహ్యాం వస్తుమాయోపక్ష ప్పమ్ 11 

ఆదర్శాంత ర్భాసమానస్యతుల్యం | 

మయ్య డై ఏకే ధాతి తసా చ్చివోవామ్ ॥ 

నాకంటె న్నమెన యే (ప్రపంచము సత్య మెనది లేదు. అదమందు కనుబడు 
ర రా టు 

వసువులతో సమానముగా బాహ్యవస్తువు లన్నియూ మాయాకల్పితములు. 

ఇవి యన్నియూ అద్వి య స్వరూపుడై న నాయందే భాసించుచున్నవి గాన 

నేను శివస్వరూపుడై న (ప్రత్యగాత. నై యున్నాను. 

, శో॥ నాహాంజాతో న(ప్రవృద్దోన నషో । 
ne) @ ఠు 

దేహస్యోకాః పొకృతా స్పర్వధరా 8 ॥ 

క_రృత్వాదిశ్చిన య స్యా స్తినాహం | 

కారనె వ హ్యాత నో మే శివోహమ్ || 
నా 

నేను పుట్టిన వాడనుగాని, పెరిగినవాడనుగాని,  మరణించినవాడనుగాని 

కాను. మాయచే కల్పితములై న ఈ ధర ములన్నియూ బేహధర ములే గాని 

నావి కౌవు. క రృత్వాదులు గూడ అహంకారమునకే కౌని చిన యుడె న నాకు 
= యం 

కౌవు. గనుక శివస్వరూపుడె న పత్యగాత ను నేను. డైన 6 

. శ్లో॥ నాహంజాతో జన మృత్యూ కుతోమే | 

౦ పాణః వతి పాసే కుతోమే || 

చిత్తం శోకమోహోౌకుతోమే । 

౦క రా బంధమోకొ కుతోమే || 
అణాల 



ఆత బోధ 

నేను జనించిన వాడనుకాను, గనుక నాకు జన మృత్యువు లెట్లుండును. అనగా 

లేవు. నేను (ప్రాణుడు కాను గనుక క్షుత్సిపాసలు నాకు కలుగుటకు వీలులేదు. 

నేను చిత్తముకాను గనుక శళోకమోహాదిధర ములు నావి కావు. నేను క 

కాను గనుక బంధమోతములు నాకు యుండుటకు వీలులేదు, 

ర్తను 
అమే 

దీనియొక్క_ సారాంశమేమనగా సర్వడా ముముక్షువు అధ్య_స్తమెన 

ఈస్వశ ర సర్వేదృశ మును జ్ఞానపూర్వకముగ త్యజించి సర్వాధిష్టానమైన 
సర్వోపాధివినిర్ము క్త, దృశ్యరహిత, స్వప్రకాశ, సజా -య విజాతీయ స్వగత 

భేదరహిత, అసంగ,నిత్య, నిరతిశయ, నిర్వికార, సర్వాంతర్చహిర్వ్యాపక, 

జగదుత్స త్తి స్టితిలయ వివరోపాదానకారణ, అఖండ, అద్వి -య, పరిపూర్ణ, 

ప్రత్యగాత స్వరూప చై తన్యమే తాను అనగా నోను అని అనుసంధానము 
చేయుచుండవలయును, అహం నేను సర్వకాలముల యందును, సర్వ 

దేశముల యందును, సర్వవస్తువుల యందును, అపరి? చ్చిన్నుడనై పరి రిపూ ద్ధి 

స్వరూపముతోనున్నవాడను. నాకన్న దృ శ్యేతరమెదియున్ను వాస్తవముగా 

లేదు. అహం, నేనేస సత్యజ్ఞానానంత స్వరూపుడను. (బహ స్వరూపుడను. ఇతర 

మంతయు మిథ్యారూపముగాని వాస్తృవముగాదని తానుతెలుసుకొని తనసత్య 

స్వరూపమును సర్వదా, అనుసంధానము చేసుకొనుచుండవలయును. ముముతు 

వై నవాడు తన (ప్రారబ్ధానుసరణమున, నేపనిచేయుచున్ననూ, తన సత్యస్వ 

రూపమును జెపి పియందుంచుకొని తన విత (ప్రారబ్ద కరా నుభవము లెట్టివి 

యయినను యీ ా తనస్థూలసూక్ష శ -రధర ములతో తనకు యెంతమా(తము, 

వాస్తవిక సంబంధము _దనిస్నీ ఆయినను యెంత టివారికిసీ పాఠ రబ్బకగ ఫలాను 

భవములు తప్పవు గనుక నిమి _త్తమా తముగ యట్టి యనుభవములను స 

రహితముగ అనుభవించుచూ 'సమచిత్తుడై_ యుండవలయును. ఇట్తుండులకు 

జగని థ్యాత్వనిరూ ఢిజ్ఞానముతోడ సర్వాధిష్టానజ్ఞాన సతతాభ్యాసము సహకరిం 

చును. ముముకువు శనణ, మనన, నిదిధ్యసనముల నభ సించుచున్నను, తన 

వ్యవహారానుభవకాలములందుగూడ తన వా _స్పవస్టితి స్వరూపములను 

మరువక కేవల విధిపేరిత్తుడై యథ్యాప్రా్త పముగ “నిత్యానిత్యవి వేకముతో 



(బహ విద్యానుసస్థాన' దర్పణం 

తన విషయభోగములందు అత్యంతస కతా మానబుద్దిని విడచి తన ప్రారబ్ద 
ఫలభో గములననుభవించుచు వయా గ్రను గడుపుచుండవలయును. తన 

కరా నుభవములయందు తన సత్యస్వరూపమును యెల్లప్పుడును యిట్లు 

తెలుసుకొనుచుండవలయును. 

ఈ క_ర్రృత్వాదులు యెవరివి ? వీనితో నాకెట్టి సంబంధము ఈ నేను 

యను ఆస్టూల దేహ హాము కాష్టతుల్యము. దీనికి గ్రహణళ క్రి యేమిన్నీ లేదని 

స్పష్టముగా తెలియుచున్నది. ఈ నేను అనుకొను నా అంతఃకరణమునకు 

హడ కొంత తెలివియున్నట్లు కనబడుచున్ననూ యిట్టి తెలివి దీనికి సహజ 

మెనదిగా కనుబడుట లేదు. ఇది సర్బప్రకాశముతో ధాసించుచు గాకు (భాంతిని 
కలుగజేయుచూ కల్పితముగా నున్నది. విచారించిన ఈ నా అంతఃకరణము 

నాకు కలిగించుచున్న క _ర్హృత్వాదులన్నియు కల్పితములై , ఆధాసములై , 

అనిత్యములగుచున్నవి. ఈ కర్తృత్వ భో_కృృత్వ ధర ములు కల్చితములై 

సదామారుచునే యున్నవి. ఇందు వాస్తవికత ఏదియును కనుబడుటలేదు. 

కాన ఈ క_ర్ర్పుత్వ ఖో కీ అత్వములు వా_స్తవములు కావు. ఈ నగా అంతఃకరణ 

ధర ములు సదా మారుచునే యున్నవి. సత్యమెన పదార్ల మెప్పుడును మారు 
| ర అ 

కు వీలులేదు. శుతిమాత, నా సత్యస్వరూపము, సత్యజ్షానానంతస్వరూప 

మైన (బహ యే అని తెలుపుచున్నది. కాన ఈ సత్యమైన నేను అనగా 

అహం పదారవా కవస్వరూప మెటిదనిన శాస్త్రము “అహంసర్వ మిదం 
థి --ఎ కు 

విశ్వమ్ సరమాతా హమచ్యుతః” అని తెలుపుచున్నది. ఇంకనూ “అహం 

సర్వస (పభవోమ త్తస్సర్వం (ప్రవ ర్తతే' అనిన్నీ, నిత్యస్సర్వగతస్థాణు 

రచలోయం సనాతనః” అని ;తావచనములునూ “ఏక మేవాద్వి *యం 

(బహ " “నెహనానా స్తికిం ంచన అని శుతిమాతయు గూడ తెలుపుచున్న వి. 

ఇంకనూ సమ_స్త సుఖచ్మిత, విచిత కేశ దృశ్యానుభవములన్నియూ 
చి య 

నాస్వప్నములో నాయందే. దేశాంతర, కాలాంతర, వ_స్హ్వంతరములలో, 
యున్నట్లు బహార్ఫూతముగా కనబడుచూ అనుభవముల నిచ్చుచున్నటు, 

గం ౧ 

నాజా గద్దశలో గూడ ఎట్టి ఎన్ని అనుభవములు కలుగుచున్ననూ నాయందే 



ఆత. బోధ 

కలుగుచున్నవి గాని నన్ను విడచి ఎట్టి అనుభవములు కలుగుట లేదు. కౌన 

నాస్వస్నములో లాగుననే నా జాాగద్దశయందు గూడ నాయందే నా అనాది 

అవిద్యచే సమ _స్తభో గములు కల్పితములుగ కల్పింపబడి నా|భ్రాంతిఅనుభవముకు 

కారణమగుచున్నవి. కాన వాస్త వమున ఈ అనుభవములన్నియు కల్పి 

తములుగా కనబడుచున్నవి ఇట్ట కల్పితానుభవము లన్నిటికిని అధిష్టాన 

ముగ ఒక్కటియైన నేనే కనుబడుచున్నాను గాని, వేరేదియు కనుబడుట 

లేదు. కాన దృశ్యాధిష్థానము నాకన్న వేరుగ మరొక్కటి యేదిస్నీ కనుబడుట 

లేదు. అయిననూ ఒక్క-టియైన నాసత- స్వరూప అహంపదార్థమందే ఈ 

దృశ్య కల్పితానుభవములున్నూ సుఖ, దుఃఖ, చిత్ర, విచిత్ర, శక్షేశాద్యను 

భవములన్నియూ కలుగుచున్నవి. కాన ఇట్టి కల్పితములు, వాౌ_స్తవములు 

కాజాలవు. కనుక ఇట్టి కల్పితానుభవములను గురించి నేను సృక్తతపొంది, 

దుఃఖక్రేశములను హర్షశోకములను పొందుట వివేకహీనముగా నున్నది. 

అయిననూ నాప్రారబ్ధక 2 ఫలముచే (భాంతి నొందుచున్నాను. ఇప్పుడు 

నాస్వరూప వాస్తవికతను (గహించినవాడను గనుక ఈ దృశ్యానుభవములతో 

నాకు వా_స్తవసంబంధము లేదు కాని (ప్రారబ్దము ననుభవింపక తప్పదు, గాన, 

నా భోగానుభవములను కల్పితములనియే అనుభవింతును-- 

నావా స్టవ స్వరూపము నిర లాకాశము లాగున సర్వాంతర్చహిర్వా 

పకమె అసంగమె, ని స్తరంగసము[దములాగున గం రమె జగదుత్చ తి 
వూ రా చ్ రా అణాల 

స్టితిలయ వివరోపాదానకారణ మై, సర్యోపాధివినిరు కె, స్వ(ప్రకాశమై వ 

అఖండ, అద్ది య, పరిపూర్ణ వై తన్యమే. నేనుసర్వదానిశ్చలుడనై , నితు - 

డనై, పరిపూర్ణుడనై , సంవిత్ స్పటిక మహాశిలలాగున నిర. లుడనై స్వ(ప్రకాశ 

వేదరహితముగ అచలుడనై సర్వదా (పకాశించుచుండువాడను, 

ముముక్షువునకు అద్వి య ఆత యందు నేను అనగా అహమ్ అను 

అనుసంధానము నాచరించుట శాస్త్రీయము. కాని రెండవ పదార్థము లేని 

30 



బహ విదా నుసన్గాన దర్పణం 

అనగా అద్వి య ఆత స్వరూపమందు నేను అను ప .తి బహువచనమైన 

మనము, మేము, అని గాని నాది, మాది, అని గాని అన్నుపత్యయములుగాని 
అనుసంధానములో గహించుటి ఆశా స్రియము. ముముక్షువు సర్వదా తన సత - 

స్వరూపమును మననము చేయుచుండుటయే ఆత బోధ, ఆత బోధ యన్నను, 

అహంవివేచనయన్నను దాదాపు ఒక్కటియే. ముముకువై నవాడు అహంవివేచన 

వల్ల అహంప్ర =తివిషయు డెన నేను అను తనవాస వస్వరూపమును శాస్త్రీయ 
యా యాా బి 

వివేచనచే తెలుసుకొని, స్వానుభవముకుగాను తనసత్యస్వరూపమును అనగా 
తత్స్వరూపమును సర్వదా మననముచేయుచుండవలయును. ఇట్లు చేయుటకు 

ఆవశ్యకతను గురించి శంకరులు ఇట్లు తెలుపుచున్నారు. 

శ్లో॥ అజ్ల్ఞానకలుషం - వం జ్లానాభ్యాసా ద్వినిర లమ్ । 
౧౧ దు జః a 

కృత్వాజ్ఞానం స్వయంన శే జలంకతకరెణువత్. [| 

అనగా అజ్ఞాన కార-భూతములై న అహంకారాదులచేత కర్పృత్వ భోక్త 
త్వాద మానవంతుడైన వుని, జ్ఞానముయొక్క చిరకాలాభ్యాసముచేత 

అజ్ఞానమును నశింపచేయుట వలన భ్రాంతి-వుని పరిశుద్దుడై నవానినిగా 

చేయుచున్నది. ఎట్లన  చిళ్ళగింజనరుగదీసిన గంధము బురదసీటిని పరిశుద్ద 

ముగాచేసి తాను కనుపడకుండ ఆ నీటియందెట్ట్లు కలసిపోవుచున్నదో అ్లే 

జ్ఞానము ఆత యందు లీనమైపోవును. కాన మనన మావశ్యకము. అట్టి 

టోధస్వరూపమును గురించి జిజ్ఞాసువు ఎట్టు మననాదులు చేయవలసి నదియూ 

ఆత బోధయందు (శ్రీ శంకరభగ వత్సాదులు ఇట్లు తెలుపుచున్నారు, 

శ్లో అమనస్తాాన్నమే దుఃఖరాగద్వేషభయాదయః | 

అృపాణోహ్యుమనాళ్ళు భ ఇత్యాది శుతిశాసనాత్ || 

అనగా “అ పాణోహ -మనాః” అను (ఖతి నేను మనసులేని వాడను అని 

తెలుపుచున్నది. గనుక మనోధర ములై న సుఖ,దుఃఖ, రాగ ద్వేషాదులు 

నాకు లేవు, 



అత బోధ 7 

శో నిర్గుణోనిష్కి-“ యోనిత్యో నిర్వికల్పో నిరంజనః । 

నిర్వికారో నిరాకారో నిత్యముకోఒసి నిర లః ॥ 

శో అహమాకా శవత్సర్వం బహిరంతర్షతోఒచ్యుతః । 

సదా సర్వసమస్పిదోనిస్పంగో నిర లోఒచలః ॥ 
ల్ 

న్ నిత్యశుద్దవిము _క్తెక మఖండానంద మద్వయమ్ । 

సత్యంజ్ఞాన మనంతం యత్సరం (దహో హామేవ తక్॥ 
జో 

అనగా కామ కోధాదిరహితమె, సర్వ సంబంధకూన్యమె, అఖండమె, భేద 
వ షా యా (cman 

రహితమె, అది :యమె, నిష్ప పంచస్వరూపమె, సత్యమె, చరాచరాదుల 
రై న్ా జ్ ఛి నవ్వూ QC 

యందు వ్యాపించియుండు స్వరూపమె, సర్వసమమె, శుద్గమె, పుణ్యపాప 
యా ౦ ధి 

లి 9 అక్ష గాన ॥ ఇ ము. రహిత మై, నిషియస్వరూపమె, గుణశూన్య మె, సంకల్ప వికల్ప వర్ణితమై, 

నిర్వికారమై, నిరాకారమై, నిరవయవమై, స్వరూపమై, శ 'ర్యతయ విలక్షణమై, 

జాగ్రత్స్వస్న సుషుప్తులయందు నశించని సాక్షియైన సచ్చిదానందాత నేనే 
యని (శుత్యు క్యనుభవములచేత తెలుసుకొని మననము చేయవలయును. 

ఈ పెన చెప్పిన మననము బహుకాల మభ్యసించుటవల్ల కలుగుపరమ 

లాభమును గురించి 

శ్లో ఎవం నిరంతరకృతా (బహై వాసీ తి భావనా, 

హారత్యవిద్యా వికేపాన్ రోగానివ రసాయనమ్ ।। 

అనగా రసాయన జొషధమును సేవించుటవల్ల రోగములు నశించినట్లు, ఎల్రిప్పు 

డును నేను (బహ యే కాని బహ వ్యతిరికుడను కొను, అని అభ్యాసముచేయు 
టవల్ల కలుగు సంస్కార రూపమైన సద్వాసన, ఆవరణ విక్షేప శ కాత కమైన 
అవిద్యను నిరూ లించునని దృఢముగా నమ వలయును, 

లో ఆత నే వా 'లంద్భృశ ౦ (ప్రవిలాప్య ధియాసుదీః , 

భావయేదేకమాతా నం నిర లాకాశవత్సదా | 



(బహ విద్యానుసన్గాన దర్పణం 

అనగా సుషు పియందు _ప్రపంచమగుపడక లయించినట్లు ఈయగపడు నామరూ 

పాత కమగు నిఖిల (ప్రపంచమును నిర లమైన బుద్దిచెత ఆత యందు లయిం 

పజేసి ఎల్లప్పుడును, 'వెన్నెలచేత నిర్మలమెన ఆకాశము వలెనే అనగా (ప్రకాశ 

రూసమున, అత ను తననుగా సర్వదా అనుసంధానము చేయుచుండవలయును. 

“ఇచట నిర లమై వెన్నెలలాగుననున్న ఆకాశముగాని, (పకాశరూపమును 

గాని, ఉపలక్షణములుగా (గ్రహించి ఆతా నుసంధానమును అభ్యసించుచుండవ 

లయును. ఏలనన, (ప్రకాశొది తేజోరూపములుగూడ జడసదార్గములే గనుక, 

వాటినికేవల వృ తా లంబనకుమా[త్రమే ఉపలక్షణములుగా -సికొనవలయును, 

ఇంకనూ శ్రీ శంకరభగవత్పాదులు సర్వాతిశయమెన [బహ ను తటస్ల 
క! —_ థ్ 

లక్షణముచత ఇట్లు తెలుపుచున్నారు. 

లో 1 యద్దృష్ట్వా నాపరంద్భశ్యం యద్భూత్వా న పునర్శవః, 

యద్ జ్ఞాత్వా నాపరం జేయం త్మదృహే త్యవధారయేత్ 11 
షః వ 

అనగా చేనినిచూచిన వెనుక మరియొకటి తెలుసుకొన దగినది, చూడదగినది, 

లేదో ఏదితానుగానై న తరువాత మరలపుట్టుక లేదో, దేనిని తెలుసుకొన్న పిదప 

వేరుగా తెలుసుకొనదగిన వస్తువు లేదో అది (బహ యని నిశ్చయించి తెలు 

సుకొనవలెను, 

రో తిర్యగూ ర్వ మధఃపూ రం సచ్చిదానందమద్వయమ్ | 
౧ థి అ | 

అనంతం నిత్యమేకం యత్త దృ. "హా త్యవధారయేత్ || 

శో అతద్వా్యావృ త్తి రూపేణ వేదాంతై ర్రత్యతేఒవ్యయమ్ i 

అఖండానంద మేకం యతత్త ద్భ హే త వధారయేత్ 1 

సర్వదిక్య్కూలయందును సరత వ్యాపించి నిండియున్నదియు సచ్చిదానంద 

రూపమైనదియు తనకం కె వేరున స్తువు లేనిదియు, పరిమితి లేనిదియు, 

శాశ్యతమెనదియు, ఒక్కటియెనదియు, ఏదికలదో అది బహ యని 
ర య " - 



ఆత్మబోధ 

(గహించవలయును. చేహేం(దియాదులను అస త్తని నిషేరించుట వట్లం సె పైన 

తెలిపిన వకౌరము "'శేషించిన స్వరూపమే (బహ.. 

ఇట్లు సర్వదాచేయు చిరకాలాభ్యాసము వలన వుడు :- 

లో హృదాకాళోదితో హ్యాత్మా టోధభాను స్తమోఒపహ్మాత్ । 

సర్వవ్యాపీ సర్వధారీ భాతి భాసయతే౬ 'లమ్ ॥ 

శోధింపబడి తనను ఆ శయించియుండు అజ్ఞానమును నశింపజేసుకొని 

సూర్యుని వలెనే సమ_స్తమును (ప్రకౌశింపజేయుచూ అఖండాకారవృ త్తి 

స్వరూపుడై తాను (ప్రకాశించుచూ, అన్నిటిని తనయందే (ప్రకాశింపజేయుచూ 

నిత్య నిరతిశయానందుడై యుండును. ఇదియు ఆత బోధ--జ్ఞానము, వుని 

యొక్క పరమార్ధస్వరూపము. 

బహ్మస్వరూపోపలబ్టి సానము 
0 శ ౧ 

బహ విదా- సంప్రదాయములో స్వస్వరూపప్రాప్రికి చెప్పబడు 

బహ నిత్యనిరతిశయనిర్లుణ (బ్రహ్మ యేగాని వెరుకాదు.ఈయనన “సత్యం 

జ్ఞానమన _న్తంబహ " అని చెప్పి (శ్రుతి _ “బహ విద్బ' హై వభవతి 

“బహ వి దాప్నోతిపరమ్ ” “యోవెద నిహితం గుహాయాం పరమేవో మన్ 

సోఒళ్నుతేసర్వాన్యామాన్స్నహ” అని చెప్పుచున్నది, అనగా తనహృదయ 

గుహలో నుపలబ్దమగు సత్యజ్ఞానానంత లక్షణములుగల యీ బహ ను తెలుసు 

కొనినవాడు బహ యేమై సమస్త భోగములను ఏకకాలములోనే పొందు 

చున్నాడు అని యీ వాక్యములు తెలుపుచున్నవి. ఇచ్చట గుణరహితమైన 

బహ లక్షణమును తెలుపు సత జ్ఞానానంత మను విశేషణ సదములతో ఎట్లు 



(బహ విద్యానుసన్థాన దర్పణం 

కెలుపబడును * అను శంకకువీలులేదు. ఎందుకనగా ఈ శబ్దముల నుపలక్ష 

ముగ సికొనీ యిచట (బహ. నుగు ర్రించుటయేగాని యివి న్శేష ౭9 (పయో 

గములు కావు, ఆఎహ సజా యవిజా య స్వగత భేదరహితుడగుటచే 

దానియందు విశేషణము లుండుటకు వీలులేదు. పసిపిల్ల వానికి క్షీరమును 

గూర్చి తెలపవలసినప్పుడు దానియందుండు [దవత్వ శ్వేత త్వమా ధుర్యములను 

ఏిడివిడిగా చెప్పి నను ఈ శబ్ల్దములన్నియు ఆయాగుణములద్వారా ఒక్క కీరమునే 

బోధించునట్లు ఇచట సత్యజ్ఞానానంత శబ్ద్బములున్నూ (బహ స్వరూపమునే 

బోధించునవిగాని, ప్రత్యేకమైన జ్ఞా జ్ఞానాది విశేషణపదార్థములను బోధించునవి 

కావని కతెలుసుకొనవలెను 

ఈ (బహ. సర్వా న్త రృహిర్వ్యాపకుడుగదా: అప్పుడు పరిచ్చిన్నమైన 

హృదయగుహయందు అదియుండుట ఎట్లు సంభవము? అనికూడ ఒక 

శంక కలుగును. దీనికి సమాధానము సూక దృష్టానముచే లోగడ చెప్ప 
బడినది ఐనను ఈ పరమాత అక్కడ ఒక్కచోటనే యుండునని యర్రము 
కాదు. ఈయన సర్వవ్యాపకుడు గనుక మనము ఈ యుపాధితో ఇచట 
చూడవలసినది. అనగా జిజ్ఞాసువునకు ఆయన ఈ యుపాధియొక్క యీ 

(ప్రదేశములో అ వ్యక్త మగునని (శుతిచెప్పినది. కాని ఆ పరమాత ఆ 

బుద్ధిగువాలోనే యిమిడియున్నాడని యర్థము కాదు ఇట్లు తెలుసుకొన 
బడునదియే అందరియాత . 

“అయమాక్నా(బహ ” అనగా ఈయాత య్మేబహ , “త త్వమసి క 

ఆ బహ. సీవే, అని (శుతిని రైసించి తెలుపుచున్నందున ఈ(బహా మనలోనే 

యున్నదని _శవణమనననిదిధ్యాసనములచే తెలుసుకొని ఆ(బహ. నేనే, 
అది వేరుకాదు అను అనుభవమును పొందవలయును. ఇట్లు (బహో పరోక్షొను 

భవమును పొందినవారికి *ఆత్మానంచే ద్విజానీయా దయమసీ తి పూరుషః, 
కిమిచ్చన్ కస్య కామాయ శ ర మనుసంజ్వరేత్” అనిన్నీ “సోఒళ్నుతే 

సర్వాన్ కామాన్సహ అనిన్నీ ,(ుతివచనములు తెలుపుచున్నవి ఈవిధముగ 
(బహ. నుతెలుసుకొన్న మహనీయులు చేయవలసినదేమియు నుండదు. వారు 

కృతకృత్యులు. “తస్యకార ౦ నవిద -తే” 
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అభ్యాసకులకు అంతఃకరణొహంకార నిరూపణలను చేసి (గ్రహణ 

విధానము నెంత తెలిపినను ఈ యంతఃకరణ ధర విలయములు కష్ట 

సాధ్యములు. గాన ఈ సిద్దాంతానుభవదార్యమునకుగాను తిరిగి దీని నే 

ఇచట సం గహవివేచన జేయుదము. ఈ యంతఃకరణము విద్వాంసులను 

గూడ మోహింపజేయుచూ వాస్తవమైన దానివలె తోపింస జెయుచున్నది. 

దీని వాస్తవికతను బాగుగా వివేచన జేసి (గహించినయడల ఈ య _న్తః 

కరణ ఆయా-వులు అనాద్యవిదా (ఛాంతియుతులై సంపాదించిన సంస్కార 

వాసనా జముల కాటపనై, పా రబ్బ కర ఫలభో క్రృృత్వాదులకు గాను 

కల్పితమైన సూకో పాధి. జా(గత్సప్నములయందు సర్వదృ శ్యమునున్నూ 

ఇదియే కల్పించి ఆయా వుల (ప్రారబ్దకరా నుసారము సుఖదుఃఖముల 

ననుభవింపజేయుచు కర ల నాచరింపజేయుచుండును. ఇట్టి కర 

ఫలములు వాసనారూపముననుండి పూర్వపూర్వవాసనలు ఉత్తరోశ్తర 

సంస్కారములకు హేతువగుచుండును. ఇది ఒక నీటి సుడిగుండము వంటిది. 

-వులకు కలుగుచున్న సుఖదుఃఖములుగూడా ఈయంత౩ఃకరణ వాసనా 

సంస్కారములనల్ల కలుగుచున్నవి గాని వస్తుస్వభావమునుబట్టి కలుగుట 

లేదు. ఒకే వస్తువు ఒక -వునకు సుఖమునున్నూ, మరియొకనికి దుఃఖన్త శము 

లనూ కలిగించుచున్నది. ఏ యొక్కవస్తువె నను సంశ్లేష, విశ్లేషముల 

వల్ల భిన్న న్న -వులకు న్న న్న సుఖదుఃఖానుభవములను కలుగజేయు 

చున్నది. ఈ విషయమంతయున్నూ లోగడనే యుదాహరణపూర్వకముగా 

సవి_స్తరముగా విమర" చేసియుంటిమి. ఇందుకుగాను ఈ యంత ఃకరణమును 

వాసనారహితముగా చేయవలయును. ఇట్లు చేయుటకు వుడు చేయు (ప్రతి 

కర యందును తన కర్తృత్వాదులను అ మానమును త్యజించవలసి 
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యున్నది. ఇట్లు త్యజించుటకు అంతఃకరణతాదాత. $ము అడ్డు వచ్చుచున్నది. 

కాని- ఈ తాదాత ్యమున్నూ కల్పితమే ఈ క_ర్శృత్వా మానములు 
కల్పితములే. ఈ ధర ములు కల్పితమైన ఈ యంతఃకరణ సూక్షోపాధివే 

గాని వాస్తవముగా వునకు, తనకు సంబంధించినవి గావు. గాన ముము.. వున 

కివి కల్పితసంబంధములు _- ఈ కర్తృత్వాదులు కల్పితమైన అంత$ఃకర 

ణోపాధివె గాని వాస్తవముగా తనకు ఎంతమాత్రము సంబంధించినవి కావు 
అని తెలునుకొని, తాను ఈ క_ర్తృత్వా మానములను త్యజించుటకు సర్వదా 

పయత్నముచేయుచు వాస్తవమైన తన స్వరూపమునందే _- నిష్టగలవ్నాడె 
యుండవలయును. కర్షృత్వా మానరహితముగచేసిన కర్మలయొక్క 

ఫలములు వుని ఆంటవు. ఎందుచేతననగా లోకవ వహారములోగూడ 

మనకు కర్తత్వా 'మానములచే చేసిన పనులే అధికసుఖదుఃఖములకు 

కారణములగుచున్నవి గాని, నిర మానముగాచేయబడు కర లట్లగుట లేదు. 

ఈ విషయము సవి_స్తరముగా లోగడ క _ర్హృత్వాది నిరూపణయందు వివేచన 
చేయబడినది. కాన సర్వ ప్రయత్న ములచేతను ముముకువై నవాడు పైన 

నిరూపించిన విధమున తనకు ఈ యంతఃకరకాహాంకారములతో ఎట్టి వాస్తన 

సంబంధమూ లేదని సహించి నిశ్చయించుకొని తన ప్రారబ్ధానుభవమునందు 

కలుగు కర్తృత్వా మానములను త్యజించుట యత్యావశ్యకము . సుఖదాయ 

కము. ఇదియే మోక్షమార్గమగుచున్నది. 

ఇంకనూ ముముకువై నవాడు ముఖ్యముగా తెలిసికొని, అభ -సించ 

వలసిన విషయమేమనిన తన సత -స్వరూపానుసంధానము _ పతిమానవు 
డున్నూ తన స్వరూపమును నేను అని తెలిసికొనుచునేయున్నాడు. కాని 
యిట్లు ప్రతి వియాూ అహం నేను అను (ప్రతీతితో తెలిసికొనుచున్న తన ళా 

స్వరూపమును యథార్థస్వరూపమున యున్నదియున్నట్లుగా, తన అనాది 
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అవిదా -(భ్రాంతిచే వాస్తవమును తెలిసికొనలేక, వా_స్తవమున తానుకాని దానిని 

తానను (భమతో నోను అని వ్యవహరించి, సంసారదుఃఖము ననుభవించు 

చున్నాడు - ఇట్టి సంసార ఆత -౦తిక దుఃఖనివృత్తికిగాను. ముముక్షువు తన 

సత్యస్వరూపము నిట్లు (గ్రహించి, యనుసంధానాదులను చేయుచుండ 

వలయును _ ఈ నోను అను (ప్ర తికి వాస్తవార్ణము, నిత్య, నిరతిశయ, భేద 

రహిత, అద్వి యయ అఖండ పరిపూర్ణ జ్ఞానము _- ఎంతమంది వులు నేను, 

నేను, అని వ్యవహరించుచున్ననూ యీ జ్ఞానమంతయూ అఖం డపరి 

పూర్ణ ముగ నొక్కటిగానే యున్నది గాని తదితరమేమియు లేదు _ ఇది 

వుని యొక్క వాస్తవ స్వరూపజ్జానము, ఇది అఖండము = అది యము. 

ఇదియే ఆత స్వరూపము, శుద్ద వుడు అద్వి యుడు -కౌని యీ వనా 

నాత్వము మాయా కల్పితమై వివిధ అంతఃకరణోపాధుల తాదాత మువల్ల 

కలుగుచున్నది. ఈ యుపాధులన్నియూ సరిచ్చిన్నములు, కావున ఈ 

ఒక్క-మైనపరిపూర్ణ జ్ఞానస్వరూపుడే అనేక పరిచ్చిన్న జ్ఞానస్వరూపులుగ 

మాయావశమున కనబడుచున్నాడు. ఇది (భ్రాంతియేకాని వాస్తవమున 

నున్నది అందరి -వులయందును యీ జ్ఞాన మొక్కటియే _ ఈ జ్ఞానమే 

లేనిచో వ్యసపంచమంతయూ నొక్క కణమా తముండుటకు వీలులేదు- 

ఏ జీవుడెట్లు వ్యవహరించిననూ అందరికిని ఆధారమైయున్నది యీజ్ఞాన 

మొక్క-టియే. అనేక జ్ఞానములని తలచుటయే భాంతి. కావున ముముకువై న 

వాడు యిట్టి తన పరిచ్చిన్న జ్జాన భాంతి, వా_స్తవమైనది కాదని గురుశాస్త్ర 

బోధవలన తెలిసికొని, పరమార్దమున వాస్తవమైన తన అఖండ, అద్వితీయ 
పరిపూర్ణ స్వరూపమును గుర్తించి స్వానుభవము నొందుటకు, పీతిని శ్చయము 

లతో తన సత స్వరూపమైన _సత్యజ్ఞానానంతలక్షణములగు  భేదరహిత, 
అద్వి య, అఖండ, సరిపూర్ణజ్ఞాన స్వరూపమే తానని, ఫలావగతి 
పర్యంతము నిరంతరానుసంధానాభ్యాసాదులను యాచరించుచుండిన యడల 

కాల “మమున తన (ప్రారబ్ఞాంతమందు ముక్సి బడయుటకు, సం శయములెదు. 
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శుత్యనుసారి బహ్మనిరూపణ 

' మానవునకు అభ్యుదయ ని శేయసములు రెంటికిని “వచనా 
(త్పవృత్సిః, వచనాన్నివృ త్తిః” అను న్యాయముననుసరించి వేదవచనములే 

ఆధారము, వచనమనగా వేద వచనమనియే అర్థము. వేదవచన మనగా వేదము 
చెప్పునదని యర్గము. మానవుని కిదియేప్రమాణమని _ చెప్పుటకుగాను భగ 
వంతుడు “తసా. చ్చాస్త్రం (పమాణంకే కార్యాకార వ్యవస్థితౌ అని గీతలలో 

తెలుపు చున్నారు. కాన ముముకువు తన మోక్ష పాపిని వేదాంత జ్ఞానము 

వల్లనే పొందవలసి యున్నది. వేదాంతశాస్త్రము మానవుని మోక్షప్రాపి కి 

గాను సగుణ, నిర్లుణో పాసనలను రెంటిని తెలుపుచున్నది, కాని వేదాంతబోధ 
యొక్క- _సరమతాత్సర్యము అద్వైతసిద్దాంతమే. ఈ అద్వెతసిద్దాంత 
మందు తెలుపబడినది కేవల నిర్గుణ (బహ మే కాని సగుణరూపము కాదు. 
అయినను జిజ్ఞాసువు దోధకుగాను (శుతి “కోయమాత్వ్నా కథ ముపాస హే ___ 

కతరస్స ఆతే తి అనగా ఆత్మ ఎవరు? ఆయననెట్లు ఉపాసించవలెను ? ఈ 

యిద్దరిలో ఆత. ఎవరు? అని (ప్రశ్నించుచు (శ్రుతియే తెలుపుచున్నది. ఇట్లు 
తెలుపుచు * బహ విత్ బహైవ భవతి” అని అట్టి బహ ను తెలుసుకున్న 

విద్వాంసుడు బహ. యే యగునని గూడ తెలుపుచున్నది. కాన జిజ్ఞాసువునకు 

యిట్టి నిర్గుణ బహ పాపి అనగా మోక్షసి ద్ధి ని పొందుటకు యీజ్ఞాన 

మావశ్యక మై యున్నది. కాన (శుతి వాక్యములననుసరించి జ్ఞాన(పా ప్తి 

పకారమును నిరూపించుటకుగాను ఆవశ్యకమైన శ్రుతి వాక్యములను అనగా 

యిట్టివి న్న న్న ఉపనిషత్తులయందు వివిధసందర్భములలో తెలుపబడిన 

వైనను వాటిని (పామాణ -తకుగాను ఇచట సుకొనబడినవని (గ్రహించ 

వలయును. (ప్రథమమున (శుతి *సదేవ సౌమ్యేదవమ గ ఆసీ దేకమేవాద్వి 
యమ్ిఅనగా ఈసృష్టికి పూర్వము ఆద్వితీయుడై న బహ యొక్కడే కేవల 
స్మదూూపమున యున్నాడు అని ఛాందోగ్య శతి తెలుపుచున్నది, 
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ఇంకను ఆత్సావా ఇద మేక ఏవా(గ్ర ఆసీత్, నాన్యత్కించన మిషత్” 
అనగా ఈ జగ తంతయు స్పషికి పూర్వము [బహ మె (బహ తర 

మించుకంతయును లేదు అపోహ లక్షణందును న తెలుపు 

చున్నది. తదుపరి *యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే, యేన జాతాని 
వంతి, య్యత్రయం త్య సంవిశంతి, తద్విజిజ్ఞాసస్వ, త।ద్బహే. తి” _ 

అనగా దేనివలన సమస్త భూతములయొక్క సృష్టి, స్థిత, లయములు జరుగు 

చున్నవో, యేది యీ జగదుత్పత్తి, స్థితి, లయములకు వివర్తోపాదానకారణ 

మగుచున్నదో అదియే బహ్మా. అకాశమునందు గంధర్వనగరములాగున 

(బహ యందే వివర్తముగ సృష్టియగుచు, ఆ బహ్మయందే స్థితి, లయములను 

పొందుచున్నది. ఈ విధమున బహ యే యీ సృష్టికి అనగా స్వశరీర సర్వ 

దృశ్యమునకు, అ న్ననిమితోపాదానకారణము. అనగా రజ్జువయందు సర్ప 

(భాంతి యున్నట్లు యీ జగత్స్వరూసమంతయు (బహ యందున్నది, 

మ 

శ్లో॥ “యస్మిన్ ద్యౌః పృథివీచాన్తరికమోతం మనస్సహ (ప్రాణెశ్చ 
సర్వః! 

తమేవై కం జానథ ఆతా న మన్యావాచో విముంచథఅమృత 

నై షసేతుః"॥ 

అనగా యే పదార్హమందు లోక్యత్రయరూపమగు విరా ట్లత్వము, మనః (ప్రాణా 

దులు చకారముచ్చే మూల ప్రకృతియు కల్పితమై యున్నవో, అట్టి కల్పిత 

రూపమును విడచి, తదధిష్టానభూతమగు (ప్రత్యగభిన్నమైన ఆత స్వరూప 

మును (శ్రవణాదిసొధనములచే తెలిసికొనుడు. ఇతర కల్పితవస్తువిషయక 

ములగు వాక్కులను త్యజింపుడు. 

ఇట్టీ అన వాజ్నీవృ త్తిపూర్వకమగు ఆత సాకెత్కారమే అమృత 

స్వరూపమగు మోక్షమునకు అనగా - సంసారసముదమును తరించుటకు 

నావవంటిది, అని ముండకోపనిషత్తు తెలుపుచున్నది. ఇంకను కఠోపనిషత్తు 
నందు ఈ బహ స్వరూపమునె “అళబ్ద మసృర మరూవ మవ్యయం, 
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తథాజఒరసం నిత్యమగన్ధ వచ్చయత్ | అనాద నన్తం మహతః సరం ధువం, 

నిచాయ్యత న త్యుముఖా త్సముచ్యతే”।। అనగా లోకమున సతిపదార్థము 
శబ్ద స్పర్శరూప రసగన్గములలో నేదోయొకగుణముతో గూడియున్నది. అట్టి 
గుణసహితములన్నియు నశించునట్టి వే. (బహ అట్టి గుణసంబంధము లేక 

నిర్ష్ణణమై భాసించుచున్న ది. కావుననే అది అవ్యయము అనగా 

నశించునది గాదు. నిత - మైనదని సర్యవసానము, మరియు ఉత్స త్యాది వికార 

రహితమైనందువల్ల గూడ నిత్యమెనది. మరియు బుద్దా దుల కవభాసకమె 
రా గా at ధి ర 

వానితో సంబంధములేక సాకిరూపముగా నున్నది. అట్టి ఆత రూపమగు 

(బహ తత్త్వమును గుర్తించినవాడు, అవిద్యాకామకర. మూలక మె జనన 

మరణ (ప వాహరూసపసకముగా నున్న సంసారమునుండి విము కృుడగు 

చున్నాడు, అని తెలుపుచు యింకనూ ఈ (బహ. లక్షణములను గురించి 

భగవంతుడు “న జాయతే (మియతే వా కదాచిన్నాయం భూక్యా భవితావా 

నభూయః, అజో నిత్యశ్శాశ్వతోఒయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే 

శరీరే” అనగా ఈ ఆత ఒకప్పుడును పుట్టుక గలదికాదు. మరణముగలదియు 

కాదు. కొన్నాళ్ళు ఉండిపోవునదిగాని, కొన్నాళ్ళకు కలుగునదియుగాని కాదు. 

ఏమన _ఆత పుట్లుక లేనిది. ఎప్పుడును ఒక్క-రీతిని ఉండునది, సిరమెనది, 
రు అ రి 

అనాది మైనది. శరీరము పోయినను పోవునది గాదు. 

శో! అచ్చేద్యోయమదాహో ఒయ మ కద్యోఒళోష్య ఏవచ । 
గా ళు యం 

నిత్యస్పర్వగత : స్థాణు రచటతోఒయం సనాతనః 1 

అనగా ఆత భేదింప దగినదిగాని, దహింపదగినదిగాని, తడుప దగినదిగాని 

కాదు, ఎప్పుడును ఏకరూపముగా అంతటను నిండియుండునది, అచలమైనది, 
సనాతనమైనది, అనియూ గీతాచార్యులు తెలుపుచున్నారు. 

ఇంకను ఛాందోగ్యోపనిషత్తునందు *య్యత్రనాన త్పశ్యతి నాన్యచ్చ 
జోతి నాన్యద్విజానాతి సభూమా, యోవైభూమా, తత్సుఖరొ ఏవస్తు 
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స్వరూపమునందు తాను వేరుగానుండి తనకంటె అన్యమును చూచుట, వినుట, 

తెలుసుకొనుట మున్నగు |త్రిపుటీవ్యవహారమునకు అవకాశముండదో అట్టి 

సర్వవరిపూర్ణ మైన సద్వస్తువె “భూమ” యని చెప్పబడును. ఈ భూమయే సుఖ 

స్వరూపము. ఇదియే బహ . ఇదియే తెలుసుకొనతగినది, అని తెలుపుచు 
“పురుషఏవేదంసర్వం” ఈ సకల జగత్తును పురుషుడే. “సర్వంఖల్విదం 
(బహ. “ఈ సర్వదృశ్య (ప్రపంచమును (బహ యే గడా. అనగా (బ్రహ 

స్వరూపమని తెలుసుకొనవలయునని ఈ శతి తెలుపుచున్నది. ఎట్లనోవాచా 
రంభణం వికారో నామధేయం మృ త్తికేత్యేవ సత్యమ్” వాక్కుచేభేదము 
న్ననూ ఒక్క మృత్తుచెత నేకలిగిన ఘట శరావాదికార్యసమూహ మంతయు 

మృత్తు స్వరూపమెయని యెట్లు తెలియబడుచున్నదో (అనగా ఏటికన్నిటికిని 

ఆ శయ భూతమగునది మృత్తుయేగాన' యాస్తే ఈ వివిధసర్వదృ శ్యమునకు 

పార మార్జిక సత్యమైనది బహ యేనని ఛాందోగ శ్రుతి తెలుపుచున్నది. 

ఇంకను (కుతి ఈ (బహ ను “అసంగోహ్యయం పురుషః” ఈ పురు 

పుడు అసంగుడు. “ఆకాశవత్ సర్వగతశృనిత్యః” _ ఆకాశమువలె 

సర్వాంతర్చహిర్వ్యాపకుడై న నిత్యుడు అనిస్నీ చెప్పుచున్నది. కాని ఈ 

ఎహ. ను యెట్లు తెలుసుకొనవలెను అను పశ్నకు “సత్యంజ్ఞానం అనంతం” 

ఈ (బహ సత్యజ్ఞానానంత లక్షణములు కలవాడని (శుతి తెలుపుచున్నది, 

గనుక యీలక్షణములచే ఆ [బహ పదార్థమును గు_ర్తించవలసియున్నది. 

కాని యీలక్షణములు (బహ కు వా స్తవములుకావు. ఇవి ఆ సత్పదార్థమును 

గుర్తించుటకు ఉపలక్షణములు. ఇంకను ఈయనను “యస్సర్వజ్ఞ స్సర్వ 

విత్” ఎవరు సామాన్యరూపముగను విశేషరూపముగను సర్వదాస్వ పకాళుడై 

యుండునో అట్టివాడు (బహ యని కూడ తెలుపుచున్నది. 

ఇంకనూ ఈ బహ స్వరూపమును గురించిోయసా త్సరం నా పర 

మ_స్తికిళ్చిద్యసా న్నాణీయో నజ్యాయోఒ్తి కశ్చిత్, వృక్షఇవస్తట్లో దివి 
అదు అర్య అర షె, పళ? తిష్ట త్యేక చ్తేనేదం ప్యూర్థం పురుషణ సర్వం, 
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దేనికంటు ఆధికమెనదియును, తక్కువయైనదియును, చిన్నదియును, 

పెద్దదియును లేదో, ఎయ్యది వృక్షమువలె కదలనిదై ఏకమై స్వ సకాళమై 

యున్నదో, ఆ పురుషునిచేత ఈ సకల (ప్రపంచమును నిండియున్నది, 
అనితై త్తి యోపనిష త్తు తెలుపుచున్నది. 

ఇంకను “పురుష ఏవేదంసర్వం” ఈ సర్వజగత్తు పురుషుడేయని 
పురుషసూక్తము తెలుపుచున్నది. 

“నత త్ర సూర్యోభాతి నచన్షతారకం, నేమా విద్యుతోభా ని కుతోఒయ 
ల 

మగ్నిః. తమేవభా న్స మనుభాతిసర్వం, తస భాసా సర్వమిదం విభాతి” 
స్వాత' రూపమగు (బహ ను సూర్యుడు వకాశింపజేయజాలడు. అక్రే చన, 

- సే 
నక్ష(తాదులు, విద్యుత్తులు కూడ (పకాశింపజేయజాలవు. అటిచో యిక అగ్ని 

అలీ లు 

విషయమును చెప్పనేల? వస్తుత _త్త్యమును నిచారించితిమేని సర్వావభాసక 

మగు నా (బహ వైతన్యప్రకాశము నాలంబనముగా జేసుకొనియే సూర్య 

చనాదులు పకాశించుచునా రు, అనగా సూర చనా దుల | పకాశము (బహ. దా a దెం 
(ప్రకౌాశమూలక మెగాని, స్వతస్పిద్దముగాదని భావము. అట్టి నిరతిశయ 
స్వ(ప్రకాశరూపమాత తత్వమని గు_ర్తింపవలెనని ముండకోపనిషత్తు తెలుపు 

చున్నది. ఇదియే స్వ(పకాళశ, పరిపూర్ణ, చై తన్యస్వరూపము -(బ్రహ అని 

తెలుపుచు ఈ (బహ ను ఎచట తెలుసుకొనవలయునను పశ్నకు వచనములు 

ఈ విధమున తెలుపుచున్నవి. 

“యో వేదనిహితం గుహాయాం పరమేవో-మన్” ఎవడు యీ ఎహ 
వస్తువును తన హృదయాకాశమునందు సాక్షాత్కరింప జేసుకొను 
చున్నాడో వాడు సర్వకామవ్యా ప్రిరూపనుగు మోక్షమును పొందును _ అని 
హృదయాకాశము (బ్రహ _ తెలియబడు స్టానముగా తెలుపుచున్నది. ఇశ్లే 
“అధోనిష్ట్యావితస్తా ౦కే నాభ్యాముపరితిష్టతి” అనగా నా నుండి ద్వాదశాంగు 
శముల యుపరిభాగమున హృదయస్థానమందు యుపాసించవలయును. 
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“దహరోస్మిన్నంతరాకాశః” ఈ హృదయాంతరమున అత్యల్పపరిమాణ 

మగు చిదాకాశము గలదని తెలుపుచున్నది, “సయ ఏషో నర్ హృదయ 
ఆకాశః"_ హృదయములోన అతిసూక మగు ఏ ఆకాశముకలదో అదియే 
ఎహ. _చిదాకాశము అని తెలుపుచూ ోతత్సత ౦”. “సఆతా ”_ 
“త దహ ” అని అదియే సత్యమైనదనిన్నీ, ఆత పదార్ధమనిన్నీ, అదియే 
(బహ యనిన్నీ (శుతివాక్యములు తెలుపుచూ “తత్త్వమసి” ఆ (బహ వు 
నీవే అని -వునకు మహావాక్యము బోధించుచున్నది. వుడు యిట్టి తన 
సత్యనస్వరూపమును, అనగా మరచినదానిని తిరిగి పొందుటకు తాను జ్ఞాన 

రూపుడై న (బహ యే, అని స్వానుభవముతో తెలుసుకొనవలయును. ఇట్లు 

మరచిన సంగతినే -వునకు (శతి ” “బై వసన్ (బహా "౪ ప్యేతి” అని ఈ 

"వుడు (బ్రహ అయియుండి (బహ ను పొందుచున్నాడని తెలుపుచున్నది. 

వుడు యిట్లు తాను (బ్రహ యేనని తెలుసుకొని స్వానుభవమును సంపాదించు 
కొనిన యిదియే మోక్షప్రాప్తి, ఇందుకు గాను మానవుడు శమదమాద్య 
భ్యాసములవల్ల గుర్వీశ్వరాను గహములను సంపాదించి అడై్వత సిద్ధాంతమును 
బాగుగ శవణ, మనన. నిడిధ్యసనములతో శాస్త్రవిధిగ నాచరించుచు ఫలా 
వగతిపర ౦తము  విసువుజెందక (బహా నుసంధానాదుల చేయుచుండుట 

ముముకువున కావశ్యకము, 

ఇందుకుగాను శుతివాక్యముల ననుసరించి ఆత్వానుసంధాన బే 

కియలువిపులముగా, వివిధ్యప్రకారముల నీ (గ్రంథమందు తెలుపబడియున్న వి. 
కాన ముముక్షువులు వాటిశాస్త్రీయ సాం పదాయాచరణాభ్యాసములచే పరమలాభ 
మును పొందవచ్చును. 

సారాంశము 

వేదాంతమన, మనము భయపడవలసినదిగాని లేక మన కెందులకని 

గాని తలచవలసిన శాస్త్రముకాదు. ఇట్టుకాక వుని యిప్పుడు కలుగుచున్న 
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దృశ -సంసార దుఃథానుభవములను తొలగించి, వుని వాస్తవస్వరూపమైన 

నిత్యనిరతిశయ సుఖానుభవమును యిచ్చు శాస్ర, మిది యొక్క-టియే. సర్వ వు 

లును సర్వదాకోరునది సుఖమే. కనుక అట్ట సుఖమును వులకు తాత్కాలికముగ 

గాక యెన్నటికిని న శి ంచని నిత్యనిరతిశయ సుఖమును కలుగజేయు 

శాస్త్రమిదియే గనుక దీనిని మోక్షళశాస్త్రమనియూ, యిట్టి నిత సుఖస్వరూపమె 

మోక్షమనియు తెలియబడుచున్నది. ఇట్ట మోక్షసుఖము దత వేదాంత 

మతములన్నియూ జీవునకు యీ దేహపాతానంతరమందుగాని కలుగదని 

చెప్పుచున్నవి. ఇట్టిది ఆదృష్టఫలము. కాని దెషితమతములన్నియూ యిట్లు 

చెప్పుచున్ననూ అదై ్ వత వేదాంతబోధమా(త్రము యీ మోక్షసుఖము (ప్రత్య 

క్షమని తెలుపుచున్నది, అనగా యిట్టి మోక్షసుఖమును జీవుడు దెహధారణ 

కాలమందే అనగా వించియున్న దశయందే అనుభవింపవచ్చునని తెలుపు 

చున్నది. ఇదియే వను? _క్తి. ఇట్టి వను క్యనుభవమే వుని స్వస్వరూప 

మైన నిత్యనిరతిశయసుఖమై ఎప్పటికినీ మార్చుగాని నాశముగాని కలుగకుండ 

నిత సుఖ స్వరూపమైన ము క్రియగుచున్నది. నిత సుఖ స్వరూపమన్ననూ, 

జ్ఞానమన్ననూ, బహ. యన్ననూ యొక్క-టియే. ఇట్టి సత్యజ్ఞానము _వునకు 

ఒక్కసారి కలిగిన యెడల యొన్నటికిని మారుటకుగాని, నశించుటకుగాని 

వీలులేదు. ఇట్లు యెన్నటికిని మారని సత్యపరిపూర్ణ జ్ఞానమే మానవుని నిత - 

నిరతిశయ సుఖము, మోక్షము. 

ఈ అదె ద్వైత సిద్ధాంతమును గురించి యింతవరకునూ వివిధ ప పకా 

ములుగా మనము జేసిన", (శుతి, యుక్తి, అనుభవ విచారమును బట్టి వ 

యిప్పుడు పొందుచున్న యీ క ర్హృత్వాది చేహానుభవములన్ని యూ అనాది 

భాంతిచే శుద్ద-వుడై న తనయంగే అధ్య స్తముగాను 'కల్పితముగాను, 

మా తము యున్న వనియు, యీ దృశ్యమంతయూ తన (భ్రాంతి క కల్పితమే 

ననియూ స్పష్టమగుచున్నది. అనగా శుద్ధ వుడై న తన సత్యస్వరూపము 

నందే తను యిప్పుడు అనుభవించుచున్న స్వశ -రాదిదృశ్యానుభవము 

లన్నియూ రజ్జు సర్ప భాంతి లాగున అధ్య స్తమైన వనిస్నీ, యిట్టి అధ స్తాను 



సారాంశము 

భవమే తనకు (-వునకు సంసారదుఃఖములను అనాదిగా కలుగ జేయుచూ 

(భ్రాంతుని గావించుచున్నదనియూ గూడ స్పష్టమగుచున్నది. వనికి 

సుఖస్వరూపము స్వత సిద్ధము, నిత్యము. కాని యిప్పుడు మనకు కలుగు 

చున్న స్వశరీరదృశ్యసంసారదుఃఖము తనకు ఆగంతుకమై యున్నది. 

ఇది అనాది అవిద్యా (భాం తి కల్పితము. ఈ (భ్రాంతి చిత్త్మ్పప్రమాద 

సంస్కార జ్ఞానము ఇట్టి ప్రమాదము నుంచి తప్పించుకొనుటకే వుడు తన 

చిత్తమును సంస్కరించుకొని సత్యసంస్కారజ్ఞానమును పొందవలయును 

ఇట్లు సత్యజ్ఞ్హానమును బడసినయెడల వుడై న మానవుడు యింతకొలను 

నుంచి |భాంతిచే మరచిన తన నిత్యనిరతిశయ సుఖ స్వరూపమును పొందగల 

డని, యీ దృశ _దుఃఖసంసారసాగరముననున్న మనలకు శాస్త్రము 

బోధించుచున్నది. అయిననూ శాస్త్రము చెప్పుచున్నది గాని, యీ అనాది 

వ(భ్రాంతిని పోగొట్టుకొనుట మనలకు సాధ్యమాయని తలంచకూడదు. 

సాధ్యము కాని దానిని శాస్త్రము యెప్పుడునూ చెప్పదు. చెప్పిననూ (ప్రయో 

జనము లేదు. శాస్త్రము అనగా వేదము, ఇది నూరు తల్లుల సమానమైనది 

కాన మానవునకు ని షృయోజనమైనదిగాని అసాధ్యమైనదిగాని చెప్పదు. 

(శ్రుతి వాక్యము ఆ _ప్పవాక్యము వంటిది. వాస్తవమైన ఆ పుడు ఎల్ల ప్పుడునూ 

కేమమునే కోరునుగాని అకేమమును కోరడు. అట్లు కోరువాడు ఆ ప్రుడుకాడు, 

ఇంకనూ మనము చేసిన యీ సైవివేచన వలననే మనకు కలుగుచున్న 

దృుశ్యదుఃఖానుభవములు ఆగంతుకములు, కల్పితములు, (భొాంతియుతము 

లని నిశ్చయమగుచున్నది కదా. లోకానుభవములో గూడ మనలకు, వా_స్తవ 

యజమానిని యింటినుండి వెడల గొట్టుట దుస్సాధ్యము, కష్టము గాని, అవా _స్త 

విక (అనగా దొంగ) యజమానిని యింటినుండి వెళ్ళగొట్టుటకు బహు 

యుపాయములున్నూ సులభసాధ ముగనూ యుండును గదా. అస్తే తనకు 

( వునికి) యింతకౌలము నుంచి దుఃఖసరంపరలను కలిగించుచున్న (భ్రాంతి 

జ్ఞానమును త జించుట వివేకులకు కష్టసాధ ము కాదు. ఏలనన, ఇవి కల్పిత 
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మగుఆభాస వునిధరములే. కాని యీ వభ్రాంతి యనునది దీర్గ 

రోగముగనుండి మానవుని బాధించుచున్నది. గనుక దీనిని నిరూ లించుటకు 

దీర్భ(పయత్న సాధనములు కావలయును. ఇట్లు జీవుడు చేయవలసిన సాధనో 

పాయములనే (శ్రుతి “ఆతా వారే (చష్టవ్యః (శోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యాసి 

తవ్యః” అని తెలుపుచున్నది, అనగా _.వుడు తన సత్య స్వరూపమైన ఆత ను 

బాగుగ గురుశా స్తా బోధవలన వినుబయు, మననము చేయుట యు, 

ధ్యానించుటయు, అభ్యసించుచుండవలయునని సాధనోపాయములను తెలుపు 

చున్నది. ఇట్టిసాధనోపాయములలోనిది యీ (బ్రహ. విద్యానుసంధాన మనునది. 

కాన ముముక్షువున కిట్టి సాధనాభ్యాసము పరమక _రృవ్యము. 

ఇట్టుచేయుటకు ముముక్షువునకు సులభమార్గమేదున, అహం, నేను 

అను తనవా_స్తవస్వరూపము స్వతస్పిద్దమైన నిత్యనిరతిశయ అఖండపరిపూర్జ్య 

చై తన్యమేననియు, యింకను ఆత్మానుసంధాననిరూపణలలో తెలిపిన శబ్దార్థ 

ములను బాగుగ మనోగోచరము చేసుకొని, ఆట్టితనయొక్క-_ దృశ్యరహిత 

పరిపూర్ణ చై తన్యస్వరూపమే సర్వదృశ్యాధిష్టానమనియు, యిట్టిదియే తనసత 

స్వరూపమనియు యిప్పుడు తనచే పొంద బడుచున్న యీ సంసార 

స్వశ 'రదృశ్యదుఃఖాదులన్నియూ తనవా స్తవ పరిపూర్ణ స్వరూపమునందే 

అధ్య _స్తములై కల్పితములుగా నున్నవనియు, గాన యీ స్వశ ర సర్వ 

దృశ్యము తాను కాననియు, తన కెట్ట సంబంధము లేదనియు, తానే యీ సర్వ 

దృశ్యాధిష్టానమనియు అనుసంధానము చేయుచుండవలయును. ఇట్లు చేయుచు 

తనకు కలుగుచున్న స్వశ 'రదృశ్యానుభవములు అవా _స్తవములు, కల్పితములని 

నిశ్చయమును పొందవలయును. కౌని యిట్లు నిశ్చయమును పొందిననూ తనకు 

( వునికి) యిప్పుడు కలుగుచున్న దెహానుభవములు తన్మప్రారబ్బఫలములుగా న, 

యిట్టి ప్రారబ్ధము తనను (జీవుని, విడువదు. కావున ముముక్షువు యిప్పుడు తన 

యీదేహానుభనములు అవా స్తవములు కల్పితమా తములను దృఢజ్ఞానముతో 



సారాంశము 

(ప్రారబ్దానునారము యథ్యాపాప్తముగ ననుభవించుచు, అనుసంధానాదులను 

చేయుచూ తన చేహయా[త్రాభారమును నిర్వహించుచుండవలయును, ఇట్లు 
చేయు దేహయాత్రాపరునై ననూ యీ చేహాద -నుభవములు వ్యవహారము, 

(దవ్యము అప్పుయిచ్చి న వడ్లీవ్యాపారి, బుణ(గస్తుని. పీడించునట్టున్నూ -- 

నదిలో పడ్డవానిని భల్లూకము సట్టుకొనినయట్లు అనగా యీ వుడు ఆవలిగట్టు 

చేరువరకు యీ జీవునివదలక గట్టిగా పట్టుకొనియుండును. నదిలో పడిన 

వానికి యీ భల్లూకము తనను విడచిన బాగుండుననియే యుండును. కోని 

అది విడిచిపెట్టదు _ ఇట్టిదియే ముముక్షుసంసార మానసికస్టితిగా యుండును. 

ఈ పారబ్ద భల్లూకము - వని తన దేహపాతాగ ఏం తరము వరకూ (గాని, 

లేనిచో కర (పతిబంధరాహిత్యము వరకుగాని) విడువక ముముకువును బాధించు 

చునేయుండును _ ముముక్షువు విడవనిశ్చయించిననూ [ప్రారబ్దకర. నుబట్టి 

మనోవ్యాపారదేహధర ములు వీనిని విడువవు. ఇది బుణదాత, భల్లూ: ముల 

వంటివి. కాన జిజ్ఞాసువు యిట్లు తెలుసుకొని యీ దేహాదులను, తన యింటికి 

వచ్చిన తప్పనిసరీయైన దుష్పబ= ధుకోటిలో చెర్చు కొని వాటికి కావలసిన 

యత్యావళ క క ధర పరిచర్యలను అనగా ఆహార, విహార, కుటుంబభారము 

లను ఉదాసీన, నిర్లి ప్పభావములతోనై నను నిర్వర్తించుచుండవలయునే కౌని 

మానుటకు వీలులేదు. ఈ స్థూల దేహమునకు దాని ధర ములనుబట్టి క్షుత్సిపా 

సాదులకు కొంత యుపశాంతీచేయుచు ముముకుపవు తన వా స్తవ స్వరూపాను 

సంధానాదులను (పీతిని శ్చయముల తో చేయుచుండవలయును " అట్లుకాక దేహా 

ధర ములను ఉల్లంఘించి త్యజించనెంచినయెడల దేహధర ములు దుష్టబంధు 

వులలాగున వీనిని బాధించుచూ చి త్తఆలంబన విశ్రాంతులకునూ, సాధనాభా- 
సములకునూ భంగముకలిగించుచుండును. కావున ముముక్షువు యీ దేహో 

దులను దుష్టబం ధువులలాగున చూచుకొనుచుండుబ యావశ్యకమని 

గహాంచవలయును, 

సిద్దాంత సారాంశము 

(గం “పరిసమా ప్రికివచ్చుచుంటిమి గనుక యింతవరకు మనముచెసిన 
సిద్ధాంత విచారణల సారాంశమును జ పికి తచ్చుకొనుదము. (పతి వి 



దహ విద్యానుసన్థాన దర్శణం 

యున్నూ అహం, ఇదం, మమేదం, అనుమూడు పతులు సంసా రమునకు 

కారణమగుచున్నవి. కాన వీటినిగురించి సంగహముగ విచారింతము. పతి 

మానవుడును అహం నేను అనుకొను ప తిలో సరమార్గముగ వాస్తవికత కన 

బడుటలేదు. ఎట్టన అహం, నేను అనునప్పుడుయుండు అంశములెన్వియనిన, 
తనస్టూలదేహము, సూక్ష చేహము లేక అంతఃకరణము, అభాసుడు, సాకి లేక 

ప్రత గాత యనునవి. ఇందు స్థూల, సూక్ష దేహములు రెండునూ జడములు. 

వీటికి నేను అనుకొను సామర్థ్యములేదు. ఇక హృదయపుం డరీకమున 
తెలియబడు (ప్రత్యగాత యన్ననూ, పరమాత యన్ననూ యొక్క-టియే. 

ఈయన సర్వవ్యాపకుడై న పరిపూర్ణుడు గనుకనూ, తాను సర్వదా తివిధభేద 
రహితముగయుండుచూ, తానులేని దేశ, కాల, వస్తు, అవస్థలెవ్వియునూలేవు 
గనుకనూ, చెేనినిస్నీ, నిషేధించి తాను నేను, అహం, అనుకొనుట సంభ 
వించదు. ఏలనన సర్వము తానుయే గనుక _ శేషించినవాడు అభాసుడు. ఈ 

ఆధాసశబ్దమువల్లనే యీయన వా స్తవుడుకాడని తెలియు చున్నది, ఈయన 
"కేవల (పతిబింబరూపుడయి తనయందు వాస్త్వవముగలేని వింబ[ప్రకాశమునూ 

దర్పణతుల్యమైన అంతఃకరణోపాధిధర ములనూ తనయందుచేర్చుకొని 

అహం, నేను అని వ వహరించుచుండును, వా_స్తవముగ యీయనగూడ లేని 
వాడే, కాని యీ సంపుటిలో వాస్తవమైనవాడు, నిత్యుడు, పత్యగాత 

యొక్క-డే. ఈ |ప్రత్యగాత యే అహం నేను అను శబ్దమునకు లాక్షణి 
కార్టరూపుడు. ఈయనయే వాస్తవుడు, నిత్యుడు, స్వ పకాశుడు. అఖండ పరి 

పూర్ణుడు. ఈయనకు క_ర్షృత్వాదిధరుములులెవు. ఈయన నిరవయవి, నిష్కి9 
యుడు --_ కర్తృత్వాది ధర ప్ర తులన్నియూ కల్పితములు అవా స్తవములు 

అని (గ్రహించవలెను. 

ఇదం, అనగా యీ స్వశ -రసర్వ దృశ్యము అయిన పపంచము,. ఇది మాన 
వునకు దీరస్వస్నమువంటిది. ఈ (ప్రపంచమంతయూ ఎహ. యందు కల్పిత 
మా్యత్రముగనున్నది. ఆ కల్పితముగూడ సువర్షమునందు కటకకుండలా దుల 
వలెను, మృత్తుయందు ఘటశరావాదులునూ యున్నట్టుగాక మందాంధకారమున 
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రజ్జువుయందు భాసించు సర్పములాగునయున్నూ భ్రాంతిచే శు క్రియందు 

చూడబడు రజతములాగునయున్నూ మాయా పభావముచే (బ్రహ యందు 

(సపంచము స్వప్నతుల్యముగా భాసించుచున్నది. కాని వాస్తవమువిచారించిన 

లేనిదేయగుచున్నది. దీనినే (శ్రీశంకరులు “విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాన 

నగరీతుల్యం నిజాంతర్లతం, పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భ్ఫూతం 
౧ 

యథానిద్రయా” అని స్పష్టముగా తెలుపుచున్నారు. 

ఇట్లు అహం, ఇదం, లురెండునూ వాస్తనముకానప్పుడు మమేదం, 

యనునదియుండుట యసంభవముగదా-అనగా నేను యీ (ప్రపంచము యను 

నదియే వా_స్తవముగలేనప్పుడు మమేదం నాదియనునది యుండుటకు యెట్టు 

సంభవము. సంభవములేదు. కాని యిదియంతయూ మాయ, తన (ప్రభావ 

ముచే ఆ శుద్ద" వున యీ సంసారాదులుయున్న వానివలె కనపరుచుచూ, వునికి 

అవిద్యాకామకర్మలను . అనాదిగ కల్పించినది. ఇ ట్రిమాయాకల్పనలను వుడు 

తన స్వ(పయత్నముచే “గృర్వీశ్వరాన[గ్రహములతో) యిది అంతయూ కల్పన 

(భాంతిమా[తముకాని, వా_స్తవమున శుద్దస్సటిక మందు జపాకుసుమసాన్ని 

ధ్యమువలన కనబడులౌహిత్యముతో స్పటికమున కె 3ెంతమా[తము సంబంధము 

లేనియట్లు. (అనగా చూచువారి కేయట్లు యెరుపుగయున్నట్లు సృటికము కనబ 

డును. గాని వా_స్తవమున దానియందు యీ యెరుపుతనము యుండుటగాని, 

సం “మించుటగాని, యెట్టిసంబంధముగానిలేదుగదా) శుద్ధ వుడైన తనకు 

యీ అహం, ఇదం, మమేదములతో నెంత మా|త్రము వాస్తవ 

సంబంధములేదని స్వానుభవము పొందిన -వుడు తిరిగి తన శుద్ద - వత్వ 

మును పొందినవాడగును. ఇదియే వనికి బహ త్వము, మోక్షము, ముక్తి 

యగుచున్నది. 
% 

ఇంకనూ అనుభవసారాంశమును గురించి విచారింతము _ ఏ వుడు 

స్వశ 'రజగని ధ్యాత్వమును గుర్వీశ్వరాన్ముగహములతో (శుతియు క్త్యనుభ 

వానుసారమున బాగుగతెలుసుకొని స్వానుభ వమునుపొందునో అట్టి మహ 



బహ విద్యానుసన్దాన దర్భణం 

సీయుడు, కలగాంచినవానికి తన స్వస్నములోని సర్వప పదార్గములును, లేనివే 

యగుచు నిద్ర మేల్కాంచిన తదుపరి తాను మా తమెట్లు "తన శయ్యయం దే 

శషించియుండునో అశ తానువాత్రము స్వష శ్వరూపమున నిర్వి శేషుడుగా 

నుండును. - వునకిట్టిస్టితియే -వను _క్తిసుఖమునిచ్చి ముక్రినొసంగును. ఇందు 

సందేహములేదు. ఏలనన తాను కోరకపోయిననూ సుఖదుఃఖకరములయిన 

స్వప్నములు వాటియంతటవి వచ్చుచునెయుండును. అట్టిస్వాప్పిక పదార్థముల 

యందు ఎ టి వారునూగూడ స్రక్తతా మానములు జ్యాగద్ద శయం 

దుంచుటలేదుగదా -_ ఏలనన అట్టిస్వాష్నిక పదార్ధములు సత్యముకావను 

దృఢవిశ్వాసము జ్యాగ్రద్దశయందు కలుగుచున్నది. గనుక _ అమే జగని 

థా త్వ దృఢనిశ్చయము కలిగినవాడు, తన జ్ఞానబలముతో దృ శ్యపదార్థముల 

యందు వాటియొక్క అవాస్తవికతను (గ్రహించి స్వప్న్మద్రష్టలాగున వాటి 

యందు సక్తతా మానములను పొందడు. కాని (ప్రారబ్దబలముచే నది ఆభాస 

ముగనుండును. కాని దృశ్యమందు తన ప్రారబ్దానుసారమున కలుగునట్టి 

ఆభాససంబంధములు క_ర్భృత్వ రహితముగనుండును. గనుక అట్టి కర ఫలము 

నివ్వజాలనందున తనను బద్దునిగా జేయజాలవు. కొన తన (ప్రారబ్బఫలానుభవ 

మైన వెంటనే ముక్తి నిశృయము--అయినను యీపై అనుభవదృష్టాంతము 
లందు కొందరు స్వప్న పదా ర్థములు మము. బాధించుటలేదే _ జా గద్దశలోని 

పదార్థానుభవములట్లు కనబడుటలేదే యను సంశయము నొం దెదరు. కాని ఆది 

సరికాదు. ఏలనన జాగత్స్వప్నానుభవములకు స్వకాలసత త్వము సమానమని 

లోగడనే తెలిసియుంటిమి. స్వస్నపదార్లములవల తన స్వప్నావస్తానంతర 
థి గా థి 

నుందుగద వాటి సుఖదుఃఖములనొందుటలేదు. అశే దృ శ్యపదార్థములు తన 

అజ్ఞానావస్టలోనే సుఖదుఃఖములను కలిగించును కౌని ఆయవస్థా నంతరమందు 

క్ఞానావస్టలోనికిరాగా నే స్వస్నపదార్థములలాగున నే దృశ -పదార్థములుగూడ 

బాధించవు. సమ _సభయములున్నూ అజ్ఞానమువల్ల కలుగుచున్నవి. ని దయను 

అజ్ఞానమున్నప్పుడే స్వప్నము బాధను కలుగజేయును. జాగద్దశలో స్వస్నము 

వచ్చుటలేదుగదా ._ అజ్ఞాన జాగద్దశలో దృశ ము జీవుని బాధించును. 
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జానజా గదశకాలములోని దృశ్యము బాధించదు. ఎటన రజువే అజానకొల 
యా ది లి జ జ 
ములో సర్పముగా భాసించుచు భయకంపాదులను కలిగించుచున్నదిగదా -_- 

కానీ జ్ఞానమను దీససహాయముచే జూడబడు ఆ రజ్జువు రజ్ఞువుగానేయుండి 

వుని భయకంపాదులనుండి విముకుని గావించుచున్నదిగదా ఇది ఆంద 

రికిని తెలిసినవిషయ మే. ఆపే “వుడు పదార్గాజ్ఞానమువల్ల భయనష్టములను వస్తు 

యథార్గకానమువల్ల వస్తులాభశళా శ్వతసుఖములను పొందునని (గహించవలెను. 

మరియును శుద్ధ వుని స్వరూపమిట్లు (గ్రహించుట సులభోపాయము,. 

శుద్ద పుడు చిదాకాశస్వరూపుడు. మహాకాశము చిదాకాశమునకు "సెక్కు 

అం శములలో చాలసన్నిహిత మైనది. కాని మహాకొశముజన్యము, చిదాకాశము 

నిత్యము, స్వత సిద్ధము. మహాకాశముయొక్క. వికారిత్వ, నాశిత్వలక్షణములు 

రెంటిని *సివై చినయెడల చిదాకాశ మహాకాశములొక్క-టియే యగును. కించి 

జ్ఞాలుగూడ ఈ దేహము గేహమువంటిదని యనుచుం దురు. ఈ దేహగేహములు 

రెండునూ అసంఖ్యాక ములుగ ఆకాళమందున్నవియేగదా _ దేహగేహములు 

రెండును పరిచ్చిన్న సమూహములు. ఇందు ఆచటచట అగ్ని పమాదముల 

వలన గృహములదహనమగుచున్ననూ అందుండు గృహాకా శమెంతమా తము 

నశించక అదికూడ మహాకాశమని యెట్లువ్యవహరింపబడుచున్నదో లేక తెలి 

యబడుచున్నదో అశ్లే యీ శరీరములు దహనములగుచున్ననూ ఆందుండు 

చదాకౌశరూపుడగు ఆత నశించడని తెలిసికొనవలయును. ఇట్లు నశించని తన 

ఆత్మయే (ప్రత్యగాత నిత్యుడు, పరిపూర్ణుడు, సర్వాత , పరమాత_, యని 

గృహాకాళము మహాకాళశమగునట్లుగ నున్నదని తెలిసికొని అట్టిచిదాకాశ 

స్వరూపమే తన వా _స్తవస్వరూపమగు సచ్చిదానందస్వరూపమని, నిశ్చయముగ 
(గదాంచనలిను. 

ఇట్లు బాగుగ గహించిన తన సత్యస్వరూపమునే, ' తన మోక్షసిద్ధికి 

గాను ఫలావగతి పర్యంతము అనగా తన (ప్రారబ్దాంతమువరకు అనుసంధాన 

నిరూపణలలో తెలిపినయటుల నిరంతరము విసువుజెందక అనుసంధానాదుల 

నభ్యసించు మహనీయునికి ముక్తి కరతలామలకమగును __ 
pr 



అత్మానుసంధానము 

ముముక్షువు గురుముఖతః మహావాక్యార్థ శవణము చేసిన తదుపరి 

వాకా ర్థ సాకెత్యారమునకు గాను అనగా స్వానుభవము పొందుటకు మనన, 

నిదిధా సనములు ఇట్లు చేయవలయునని  శంకరభగవత్సాదులు ఈ (క్రింది 

విధమున ఉపదేశసాహ్మసి యను (గంథమునందు తెలుపుచున్నారు: = 

శో దృశిస్యరూపం గగనోపమం సరం 

సకృద్విభాతం త్వజమేక మక్షరం, 

అలేపకం సర్వగతం యదద్వయం 

తదేవచాహం సతతం విము క్తఓమ్! 

అనగా, జ్ఞానమా త్రస్వరూపమే ఆకాశమువలె నిత్యమై సర్వ పదార్హములకు 

కారణమై స్వృప్రకాశమై జన్మాది వికారములు లేనిదై సర్వ భేదళూన్య మై 

నాశాదివికారరహిత మై పుణ్యపాపొది కర సంబంధవివర్ణిత మై సర్వ 

వ్యాపకమై అ న్నమైన యేపరమాత స్వరూపము కలదో, అట్టి పరమాత 

స్వరూపమును నేను. -ను సర్వకాలములయందు అవిద్యాది దోషములచెత 

విడునబడీవున్నాను. 

త్ 

శో॥ దృశిస్సు శుదోఒహమవికియాత కో 
ఎవి 0 

నమేఒ స్తికళ్చి ద్విషయః స్వభావతః । 

పుర స్తిర ళ్చోర్ద్వ మథ శ్చసర్యతః 

సంపూర్ణ భూమాత్యజ ఆత నీసితః 1 
కం థి 

అనగా, నేను శుద్ధమైన జ్ఞాన స్వరూపుడను. సర్వ వికారరహితుడను. నాకు 

స్వభావము చేతనే విషయము లేవియును లేవు. నానాదిక్కులయందు సంపూ 

ర్హమై వా-సకమై జనా దులు లేక స్వస్వరూపము నందున్నవాడను. 



ఆకా నుసంధానము 

శో అజో=మరశై పవ తథా౬జరో౭=మృతః, 

స్వయం(పభ స్పర్వగతోఒహమద్వయః | 

నకారణం కార్య మ వనిర లః, 

సదైవ తృ _ప్తశ్న్చ తతో విముక్త ఓమ్॥ 

అనగా నేను జన, లేనివాడను, అపక్షయము లేనివాడను, ముదిమి లేనివాడను, 

మరణము లేనివాడను, స్వయం(ప్రకాశస్వరూపుడను, సర్వ వస్తువులయందు 

వ్యాపించి యున్నవాడను, సజా *య నిజా య స్వగత భేదములు లేనివాడను, 

కారణములగు సృృథివ్యాది భూతములకం ఇ, కార్యములగు 'దేహేం దియాదుల 

కంటె విలక్షణమైన వాడను. అత్యంత నిర లుడను. సర్వకాలములయందు 
తృ ప్తికలవాడను గనుకనే నేను ముక్తుడను. 

కాన జిజ్ఞాసువై న అభ్యాసకుడు పై శబ్దముల నన్నింటిని అర్థవంత 

ముగా (గహించి మనోగోచరము చేసుకొని నిరంతరము తన సత్యస్వరూపము 

యిట్టిదియని ఫలపర్యంతము అనుసంధానము చేయుచుండుట ముముక్షువున 

కావశ్యక ము. 

ఇంకను ముముక్లువై నవాడు తన స త్య స్వరూపమును సర్వదా 

యిట్టదియని ఫా 

ల్లో చిదాకా శ స్వరూపోహం 

ఆచలోహాం సనాతనః । 

అఖండోహా మననోహం 

పరమాత్న్సాహమచు్య్యుత ౪ 11 

అనిన్నీ యింకను తన స్వరూపము, అనగా నేను అను అహం, దృశ్య 

రహిత __ సర్వాధిఖ్టాన,--సర్వాంతర్చహిర్వ్యాపక - స్యపకాళ ___ అసజ్షి _ 

అద్వి య--నిత్య--నిర్వికార-నిరవయవ--నిరతిశయ -_ శాంత _ అఖండ-- 



బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

పరిపూర్ణ చై తన్యము-నెను పరిపూర్ణుడను గనుక అచలుడను. నేను ని(షి యు 

డను, అచలుడనగుటచే నాకు క ర్హ్భృత్వ భో_కృత్వములు సంభవించుటకు 

వీలులేదు. గనుక నాహంక రా - నాహంభోక్తా-ఈ క_ర్పుత్వ భో _కృృత్వ 

ములు నావికావు కనుక యిప్పుడు కలుగుచున్న సుఖదుఃఖములు ఆభా సములు 

కల్పితములు గాని వా స్తవముగాదు. నేను కేవల సుఖస్వరూపుడను, కాని 

సుఖాభాసస్వరూపుడనుగాను. ఈ ఆభాససుఖదుఃఖములు అవిద్య 

వల్ల నాకు గలుగుచున్నవి. ఇప్పుడు నా సత్యస్వరూపమును బాగుగ (గ్రహిం 

చినవాడను గాన యీ విషయాభాససుఖదుఃఖములతో నాకంతమా[(తము 

సంబంధము లేదు. ఇవి నా కల్పిత అంతఃకరణ ధర ములు. నేను సత్య 

జ్ఞానానంత స్వరూపుడను, కాని నా అవిద్యా కల్పితమైన కరా నుభవమునకు 

అనగా క్షయమునకుగాను యీ యుపాధిస్థితుడనై యున్నందున నాయీ 

యువాధి విలయము వరకు కర్తృత్వాది స_క్షతా మానరహితుడనై (ప్రారబ్ద 

కర్మఫలమును యథా[ప్రాప్తముగా గడపుటయే నాపనిగాని వేరొండేమియును 

లేదు, అను దృథఢనిశ్చయమును సంపాదించుకొని పితిపూర్వకముగ ఆను 

సంధానాదులను అభ్యసించుచుండవలెను. ఇట్ల భ్యసించిన తన సత్యస్వరూపము 

(బహ స్వరూపమే యగును. అట్టి (బహ స్వరూపమును యీ విధముగా :- 

శ్లో నక్వచిద్చేదకలనా నభావాభావరంజనా, 

సర్వంశాంతం నిరాలంబం శోభనం శాఖ్వతమ్ శివమ్, 

అనామయ మనాభాస మనాత కమకారణం, 

నసన్నాస న్నమధా-౦తం నసర్వం సర్వమేవచ. 

మనోవచో ర(గ్రాహ్యం శూన్యాచ్చూన్యం సుఖాత్సుఖం, 

అసం వేదన మాశాంత మాత్మ వేదన మాతతమ్, 

ఏ వస్తువునందు నీవు నేను కాను పరుడు అనునట్టి భేదము ఎప్పుడును లేదో, 

మరియు ఉన్నది లేదు ఆనునట్టి భావాభావంబులును దేనియందులేవో అట్టి 



ఆతానుసంధానము 

సర్వాత. కంబును, నిర్వికారంబును, నిర్విషయంబును, చిదాకాళస్టితంబును, 

శాశ్వుతంబును. శివశద్దితంబును, నిరోషంబును, అనారోపితంబును, నామ 

జాత్యాదిరహితంబును, కారణత్వరహిత ౦బును, అది మధ్యాంతరహితంబును, 

సర్వజగద్విలక్షణ-బును, జగ దూప౦బును, మనోవాగగోచరంబును, 

శూన ౦బగునాకసంబు కంటె శూన్యతరంబును, విషయసుఖంబుక౦ం పె సుఖ 

తరంబును, అ(పమేయబును, ఆశా *తంబును, ని-'ల సమాణ మూలంబును 

నగునది (బహ మని యొరుంగుము అని (శ్రీ వసిష్టభగవానులు (శ్రీరామ 

చంద్రమూ రికి తెలుపుచున్నారు. గాన ముముక్షువు యిట్టి స్వరూపము బాగుగ 

(గ్రహించి అట్టిదితనన్వరూప మేనని తెలుసుకొని స్వానుభవమును పొందవలెను, 

ఇదియే మోకము. వివేకి అయిన వాడు యీలోకమునం దెంత విచారించి వెదకి 

చూచినను, యున్న పదార్థములు రెండు తప్ప మరి మూడవదియయిన 

పదార్థము కనుబడదు. ఈ పదార్థములు ఏవి, యెట్టివి, యనిన, ఆత, 

త, ఇందు ఆత తన సత్యస్వరూపము _ అనాత ఈ స్వళశ -రదృశళ్య 

సంఘాతము. ఇట్టుండ ముముక్షువునకు తన సత్య స్వరూపమైన ఆత్మ, లేక 

(బహ ను తెలుసుకొనుటకు శాస్త్రము రెండు విధానములను తెలుపుచున్నది. 

అవి ఏవియనిన, మొదటి విధానము. సర్వమును అత భానముచే గహించుట. 
అనగా అహమ్ అను తానుయే యీ సర్వ దృశ్యమునకు అధిషాన మనియు, 

తాను పరిపూర్ణ మనియు, తనయందే యీ పరిచ్చిన్న, న్న, న్న, సర్వ 

దృశ్యము రజ్జుసర్పవత్ అధ్య_స్తమై యున్నదనిన్ని, అనగా (భాంతిచే కల్పిత 

ముగా నున్నదని తెలుసుకొనుట. అనగా యీ సర్వదృు శకమునకు తానే అధి 

ష్టానము గనుక సర్వము తానేయని (గహించి అందు జడొంశమునుత్యజించి 

తన సత స్వరూపమైన సత్యజ్ఞానానంత వస్తువును తాను అని తెలుసుకొని 

స్వానుభవము పొందుట. 

అ 

కల్చితము. ఇది యంతయు అనాత పదార్ల రము, వ వా_స్తవముగ తాను "కేవల ఆత 

రెండవ విధాన మేదియనిన, యీస్వశ -ర సర్వదృశ్యసంఘాతము జడము, 

\ 
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- ధి 

స్వరూపుడు గావున యీ స్వశ .ర సర్వద్భశ్య పదార్థము కల్పితము, జడము 

గాన అనాత. కోటిలోనిదే యగును. ఇట్టి సర్వ అనాత్మ పదార్థమును నేతి, నేతి, 

ఇదికాదు, ఇదికాదు, అను జ్ఞానముతో సర్వమును నిషేధించిన శేషించునది 

తన సత్యస్వరూపమైన ఆత పదార్థ మె కావలయును గదా? ఏలనన, పైన 

తెలిపిన యటుల ఆత. , _ అనాత _వదార్గములు తప్పమూడవది లేదు. గనుక 

అనాత కోటియయిన సర్వదృశ్యమున్ను, యిందు యేదిన్ని, ఆత. పదార్థము 

కాదని తెలుసుకొని శేషించి, నిర్విశేషముగా నుండు సత్పదార్హమ తాను 

అనగా అహమ్ నేను అని తెలుసుకొనుట రెండవ విధానము. 

ఇట్టి రెండవ విధానము ననుసరించి అద్వైత సిద్దాన్లమును కరతలా 

మలకముగ నిరూపించుటకే (శ్రీ జగద్గురువులై న (శ్రీ శంకరభగవత్సాదులు 

“నిర్వాణ దశకస్తోతము”ను రచించి అద్వైత సిద్దాన్స్నమును ఘంటాపథముగ 

తెలుపుచున్నారు. (శ్రీ శంకరులవారి స్తోతములన్నియు రత్నములవంటి వే 

యయినను యందు యీ నిర్వాణ దశక సో(త్రమనునది అదై ఏతసి ద్దాన్త 

మునకు మకుటము వంటిది. ఇయ ది పది శ్లోకములు మాత్రమే అయినను 

గం ర, అద్వైత సిద్దాన్న పూర్ణతతో విరాజిల్లుచున్నది. గనుకనే వీటిని 

యిట్టిదిగా (గ్రహించి (శ్రీ మధుసూదనసరస్వ స్వామి “సిద్దాన్తవిందు” 

యను శాస్త్ర సిద్దాన్తవివరణ (గ్రంథమును [వ్రాసియుండిరి. ఈ గంథము 

స్రోత్రమునందు గల సిద్దాన్త్వమును, అందు (ప్రతి యొక్కయంశమును అతి 

గం 'ర, సమ్మగళా స్ట, జటిల, చర్చలతో పరిష్క-రించి తెలుపుచున్నారు. ఈ 

గంథము అృద్వైతసిద్దాన్తమునకు (ప్రధాన గంథములలో నొకటిగా 

భాసించుచున్నది. అయినను దీని నవలోకించుటకు గూడ సామాన్యశాస్త్ర 

జ్ఞాలకు సుసాధ్యముగ నుండదని తెలియుచున్నది. 

కనుక (ప్రస్తుతమేమన, ముముకువు అడై త సిద్దాన్తమును (గ్రహిం 

చుటకు యీ స్తోత్ర శ్లోకములను సమ్మగ శాస్ర్రజ్ఞానముతో గాక పోయినను, 
సిద్దానానుభవములతో యీ సోత్ర శచ్దారములను బాగుగ (గహించిన, అను 
ధి జాని థి 



ఆత్యానుసంధానము 

సంధానమున కెంతయో యుపకరించును. కాన యిట్టి సో తమును సంగ 

హించి యీ (కింది తాత్సరా -రముతో యుదహరించుచున్నాడను:._ 
యు 

. నభూమిర్నతోయం నతేజో నవాయు। ర్నఖంనేందియం వా నకేషాం 

సమూహః ॥ అనై కాంతికత్వా తుసుపెకసిద్ద। _స్పదేకోవశిష శివః కేవ 
ర. ౦ = ధి ౫ టె 

లోహామ్ ॥ 

తా॥ పృ వి మొదలగు పంచభూతముల స్ఫురణము లేని సమయమందు 

కూడ స్స్ఫురించుటచే నేను సృథివిగాని, జలముగాని, శేజస్సుగాని 

వాయుపుగాని, ఆకాశముగాని, చత కోత జిహ్వా(ఘాణాదీం దియ 

రూపుడుగాని, వాటి యొక్క సమూహరూప్పడుగాని. కాను. అయినను 

సుష ప్రి కాలమందు అనుభవింపబడు శుద్దనై తన్యస్వరూపుడగు 
అవి థం 

శివుడను నేను. 

2. నవర్ణా నవర్ణాశ్రమాచారధరా । నమెధారణా ధ్యానయోగాదయోపి ॥ 

అనాతా శయోహంమమా ధా సనాశా త్తదేకోవళిష్ణ శివః కేవలోహమ్॥ 

తో॥ వర్షములు, వర ధరుములు, ఆ శమములు, ఆ శమములయందు 

ఆచరింపబడు ధర ములుకౌని, నేను కాను. నాకు ధారణగాని, 

ధ్యానముగాని, యోగాదులుగాని, యేమియులేవు. నాది, నేను అను 

వ్యవహారమునకు విషయుడు నేను కాను. అధ్యాసము పోగా శుద్ద 
స్వరూపుడుగా మిగిలిన కేవల మంగళ స్వరూపుడను నేను. 

8. నమాతాపితావా నదేవానలోకా। నవేదా నయజ్లా న 'ర్హం(బువంతి il 

సుషుపొ నిరసాతిళూన్యాత. కత్వా। _త్తదేకోవశిష్ట శివః కేవలోహమ్ |; 

తా॥ నేను తల్లి గాని, తం।డ్రిగాని, దేవతా రూపుడనుగాని, లోకస్వరూపుడను 

గాని, వేదస్వరూపుడనుగాని, యజ్ఞస్వరూపుడనుగాని, _ -ర్థన్వరూపు 

డనుగాని కాను. ఇవి యేమియు సుషుప్తిలో కనబడవు గాన యివి 



(బహ. విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

స్వరూపరహితములు. సుషుప్తిలో కూడ మిగిలియున్న మంగళ 
స్వరూపుడు మాత్రమే నేను, 

. నసాంఖ్యం నళె వం నతత్పాంచరా తం 1 నజె నం నమీమాంసకాదే 
యా జ యా 

ర తంవా ॥ విశిషానుభూత్యా విశుదాత కత్వా తదేకోవశిష్ష శివః కేవలోహామ్॥ 
వ యఖ చి ట్ 

తా॥ సాంఖ ముగాని, శై వముగాని, పొంచరా తముగాని, జై నముగాని, 

మీమాంసకముగాని, యెట్టి మతము నాకు లేదు. విశిష్టానుభవముచె 
శుద్ధ స్వరూపుడుగా సిద్ధమగుట వలన ఆ మిగిలిన కేవలమంగళ 
రూపమెన స్వరూసమే నాది. 

లా 

. నశుక్ష ౦ నకృష్ణం నరం నపీతం | నపీనం నకుబ్దం న వాస్వం 

నదీర్గ మ్ | అరూపంత థాజ్యోతిరాకారక తా _త్తదేకో వశిష్ట శివః కేవలోహహమ్॥ 

తా॥ నేను శుక -తెలుప్పు వర్ల్షముగాని, కృష నలుపు) వర ముగాని, | ఉం + ద రిక + ౬3 
రక్త (ఎరుప్పు వర్ణముగాని, పీత (పసుపు) వర్ణ ముగాని, యేదియు 
కాను. స్తూలముగాని, పఫొటిదిగాని, చిన్నదిగాని, పొడుగె నది 

థి ట్ నూ 

గాని, యేదియు నేను కాను. ఎట్టి ఆకారము లేక కేవల జ్యోతి 
స్వరూపుడగుటచే ఆ మిగిలిన ఒక్క శివస్వరూపుడనే నేను. 

, నజాగన్న మే స్వష్నకోవా సుషుప్తి । ర్నవిశ్వో నవాకై జసః పాజ్ఞ 

కోవా ॥ అవిద్యాత కత్యా త్త యాణాంతురీయః | త దేకోవశిష్ట శివః 

కేవలోహామ్ ॥ 

తా ॥ ద మానియెన విశ్వుడున్ను, స్వవ్నా మానియెన తె జసుడును, రై రా వూ 

జాగ 

సుషుప్త మానుడయిన (పాజ్జుడును అవిద్యాస్వరూపులగుటచే అవి 

నెను గాక యీ మూడింటిని త జించగా మిగిలిన తు 'యస్వరూప 
మయిన ఆమంగళస్వరూపుడనే నేను. 



ఆత్మానుసంధానము 

7. నశాస్తా నశాస్ర్రం నశిష్యో నశికి। నచత్వం నచాహం నచాయం ప్రపంచ: ॥ 

స్వరూపావ బోధాద్వికల్పా సహిష్లు | _స్తదేకోవశిష్ష శివః కేవలోహమ్ ॥ 
5 అ కాశి ల బి 

తా॥ శాస్ర్రమనిగాని, శాసించువాడుగాని, శికీంచువాడుగాని, శికీంపబడు 

వాడుగాని, నీవు అను వాడుగాని, నేను అనువాడుగాని యీ బాహ్య 

మగు |(ప్రపంచముగాని, యేదియు నేను కౌను. నాస్వరూపము బోధ 
రూపమై యెట్టి వికల్పమునకు విషయము కాకపోవుటచే వీటికన్నిటికిని 

అ తమెమిగిలే కేవల మంగళస్వరూపుడను నెను. 

| నచోర్వ్వ్యం నచాధో నచా నర్న బాహ్యాం | నమథ -౦ నతిర్యబ్న 
థి అని 

పూర్వాపరాదిక్ 11 వియదాక్యపకత్వా దఖండై కరూప । _స్తదెకోవళిష్టశి వః 

కేవలోహామ్ | 

తా॥ నాకు పయిన అనిగాని, (క్రింద అనిగాని, లోపల అనిగాని, బయట 

అనిగాని, మధ్యమనిగాని, అడ్డమనిగా ని' పూర్ణమనిగాని, చివరఅని 

గాని, యేదిగ్విభాగము లేదు. ఆకాశమువలె వ్యాపకమగుటచే విభాగ 

రహితమై శుద్దముగా మిగిలే మంగళ స్వరూపుడనే నేను. 

. అపివ్యాసకత్వా ద్ధితత్వ్రయోగా | త్స్వత స్పిద్దభావా దననాక(శ 

యత్యాకత్ ॥ జగత్తుచ్చ మేత త్నమ_స్తం తదన్య । _త్తదేకో వశిష్ట శివః కేవ 

లోహామ్ ॥ 

తా॥ వ్యాపకమగుటచేతను, పరమానంద రూ పముగ ఉప 'దేశింపబడుట 

చేతను, యే కారణములేకనే సిద్ధమగుటచేతను, మరియొక దానిని 

ఆ_శయించకుండ వుండుటచెతను, తుచ్చమైన యీ సమస్త జగత్పన్సై 

రూపుడను నేనుకాను గాన దానికన్న వేరుగా మిగులునటువంటేి 

శుద్దమం గళస్వరూపుడను నేను. 



బహా విద్యానుసనాన దర్పణం 
ఆ ఢి 

నచై కం తదన్యద్ద్వి యం కుతఃస్యా | న్నచాకేవలత్వం ననా వ 

లత్వమ్ ॥ నళూన్వం నచాళూ నాన్యమ దై్వై తకత్వా। త్క్యథం సర్వవేదాంత సిద్ధం 

బవీమి 1] 

తా ॥ ఏకత్వము గలది కౌదు గాన దానికన్న వేరు అయిన రెండవది యేల 

వచ్చును ? అ వలత్వముగాని, కేవలత్వముగాని, శూన్యరూపత్వము 

గాని, అకూన్యరూపమనిగాని అదై కత స్వరూపమగుటచ చెప్పుటకు 

వీలులేదు గాన వేదాంత సిద్దాంతము నెట్లు తెలుపగలను అని శ్రీ శంకర 

భగవత్పాదులు వారి గురువులై న “గోవింద యోగేందులవారికి 

తమ సిదాంతసారమును సర్యోత్కృషమెన యీ దళళోక రూసమున 
ఉట రుయా ae) 

తెలిపినట్లు - విశదమగుచున్నది. 

64 అహంసాక్షీ, కూటస్టః, పత్యగాతా , సచ్చిదానందస్వరూపః, అహం 

సర్వాధిషాన స్వ(పకాశ సజా యయ విజా య స్వగతభేదరహిత నిత్యనిర్వికార 
© 1 

నిర్లుణాఖండపరిపూర శుదనె తన్య స్వరూపః , శివోఒహం, శానో౬హం, 
ml ర ర 

సర్వా నర్చహిర్వ్యాపకో ఒహం౦, 'దేశకాలవస్తు పరి చ్చేదరహితోఒహం, అది 

యోఒహం, అవికారోఒహం, అసంగోఒహం, అకరా౭హం౦, అభోక్తా 

ఒహం, సర్వాధిష్టానభూతోఒహం, స్వాధిష్టితోఒహం, సంవిదూ”ాపోఒహం౦ 

నిరా శయోఒహం, నిరవయవోఒహం, నామరూపరహితోఒహం, జనన 

మరణరహితోఒహం, అచలతోఒహాం, నిష్కలంకోఒహం, సర్వాత. క్రో 

ఒహం, అణోరణీయోఒహం, మహతోమహీయో=౬హం, నాహం(దష్హై, 

నాఒహంద్భుశ్యః, అహంసంవిదూ. పః, ఏకోఒహం, సర్వోఒహం, అద్వి 

యోఒహం, అత్యాజ్యోఒహం, అసంగో=హం, నితో ఒహం, పరిపూర్ణ 

ఒహం, (బహ్మైవాఒహం (బహై వాఒహమసి సోఒహమొ” 

' అని సర్వదా ముముక్షువు తన స్వరూపానుసంధానమును చేయుచుండ 

వలెను. ఇదియే పరమభ క్తి, దీనినే _ 



.. , ఆత్మానుసంధానము: lf 

“స్వస్వరూపానుసంధానం భ_క్తిరిత్య దీయతే” 

ఆని శంకరభగవత్సాదులు చెప్పిరి కాన వాస్తవమైన పరమభకి ఈ యను 

సంధాన మేయని (గ్రహించవలెను. ఇట్టి గ్రహణమునకు చాల నిర్మలమైన సూక్ష 
బుద్ది కావలయును, దీనినే __ 

“ద్భశ్యతేత్వ గ్యయాబుద్ద్యా సూక్ష యాసూక దర్శి ౪” 

అనగా ఇటి బహ పదార్థ గహణము నిర్మలమయిన సూక్ష బుద్దిచేతనే కలు 
6 - 

గును, ఇట్టి బుద్దిచేతనే ఆ (పత్యగాత ను (గహించవలెనుగాని, వేరుసాధనము 
లేదని '“మననై వేదమా _ప్రవ్యంనేహనానా ప్తి సికించన” అను (శుతి తెలుపు 

చున్నది. కనుక శబ్దజన్యజ్ఞాన మెంత సంపాదించినను ఈ [బహా నుభవము కలు 

గుటకు సంతత(శవణ మనననిదిధ్యాసనములను స స్వప్రయత్నముతో పీతి 

నిశృయపూర్వకముగ (ఫారబ్ద,పతిబం ధనివృ త్తి తివరకు, అనగా ఫలావగతిపర -౦ 

తము చేయుటానశ్యకము. కాని వేరు సాధనములేదు. కాన ఇట్టి బహ జ్ఞాన 

మును సంపాదించుటకు వృత్తియే శరణ ము, 

దీనినే _ “(బహ ణ్యజ్ఞాననాశాయ వృత్తివా పిరపేక్యుతే |; 
అటే 

స్వ ప్రకాళో ఒషిసాక్ష్యేష ధీవృత్సా వా ప తేఒన్యవత్ ॥ 

అనగా -__ -(బహో జ్ఞా జానము నశించవలెనన్న వృత్తి తీఆ పేక్షితమైనదనియు, సాక్షీ 

స్వయం (ప్రకాశుడై "నను ఇతరపదార్థములవలె నృ _్రీవ్యా ప్తి పినఫేకించుననియు 

విద్యారణ్యులు తెలుపుచున్నారు. ముముకువై నవాడు సర్వవిధముల ధీవృ త్తి 

నా శయించి సంస్క-రించుకొని సత్యపదార్థమును “హించి అనగా అపరోక్షను 

భవమునుపొంది బహాత నాసంస్థితు డై యుండుటకు సర్వదా (ప్రయత్నించు 

చుండనలయును. వేరుమార్లములేదు. దీనినే *నాఒన ఃపంథావిద తేఒయ 

నాయ” అని (శ్రుతి తెలుపుచున్నదని _గహించి అహం అనగా నేను స్వశ -ర 

క_ర్తృత్వభో కృత్వాది దృశ సంఘాతముకాను. నేను యీ సర్వజగదుత్ప త్తి 

స్టితిలయములకు వినకారణుడ నె, దృశ రహిత, సర్వాంతర్భహిర్వా సకు 
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(బహ విదా నుసన్గాన దర్పణం 

డనై చిదాకౌ శరూపమున అన్ని దేశములలోను -_ కాలములలోను, వస్తువుల 

లోను అవస్థలలోను పరిచ్చెదరహితుడనై అచల, అసంగ, నిర్వికార, అఖండ 

పరిపూర్ణుడనై “వృక్షఇవ స్తబ్దోదివితిష్టత్యేక న్తేనేదం పూర్ణం పురుషణసర్వం” 

అని తతివచనము తెలుపుచున్న పురుషుడు నేను అని తెలుసుకొనవలయును. 

ఇట్టి తన స్వస్వరూపానుభవమును పొందుటకు, (పారబ్బమును కర ఫలాను 

సారమనుభవించుచూ తన సత్యస్వరూసమందు నిరంతరము ప్రీతితో ఆతా ను 

సంధానమును చేయుచుండవలయును. ఇదియే ఆతా నుసంధానము. మోతెర్టికిది 

సరమసాక్షొతళ్సాధనమని తెలుసుకుని విసువుజెందక ఫలావగతిపర్యంతమూ 

అనగా స్వస్వరూపానుభవము పొందువరకూ ఈ అనుసంధానాదులను అభ 

సించుట ముముక్షువునకు విధియైయున్నది, 

ముముక్షువు యెంతవిచారించిననూ గోచరించునది అహం నేను, ఇదం 

ఈ సర్వదృుశ్యము అనుదానికన్న మరేమియు నుండుటలేదు. ఈ రెండధ్యాస 

ములు అధిష్టానమైన ఏకవస్తువునందే కలుగుచున్నవి. సర్వాధిష్టానముగా 

నున్నది ఈ ఒక్క సద్వ స్తువెన (బ్రహ పదార్గముతప్ప యితరమేమియునూ 

లేదు. దీనినే శతి “ఏక మేవాఒద్వి యం[బహ. ” _ “నేహనానా స్తికించన” 

అనిఅన్వయ వ తిరెకములచే మనలకు తెలుపుచున్నది. కాన యెట్లు 

చూచిననూ అహం అను తనుకూడ యీ దృశా ంతఃపాతియే గనుక రెండును 

(భాంతిచే కలిగినవని నిశ్చయమగుచున్నది. ఇందుచే విద్వాంసుడు అహం 

అను తనయందు కలుగుచున్న అంత కరణధర ములై న సుఖదుఃఖములను, 

కర్తృత్వ భో_క్షృత్వాదులను _ అన్లై ఇదం అను సర్వదృశ్యమందు కనబడు 

చున్న నామరూసములను జ్ఞానపూర్వకముగా త్యజించిన, శేషించునది తన పరి 
పూర్ణ, అఖండ, కుద్దచై తన్యమొక్కటితప్ప వేరేమియు నుండదు. ఈ 

ఒక్క-టియైన అఖండపరిపూ ర్హవై తన్యమునే అనుభవమునుబట్ట శాస్త్రము 

(ప్రత -గాత పరమాత లని చెప్పుచున్నది. కాని యీ ఆత ఒక్క-టియే. అదియే 
తాను అని తెలుసుకొనవలయును, ఇదియే శ్రుతి పరమతాత్సర్య - వ(బహై 

క మని (గ్రహించవలెను. ముముక్షువు నేను అని తాననుకొనునస్సుడు తన 



ఆత్మానుసంధానము 

హృదయప్పండరీక మందు తెలియబడు (ప్రత గాత్మయే తాను అనగా అహం, 

నేను అని నిశృయముతో తెలిసికొనవలయును. అహం, నేను అని తానను 

కొనునప్పుడు తన (ప్రత -గాత్మ స్వరూసమే స్పురించుచుండవలెనుగాని, తాను 

జడములగు యీ శ -రాదులని యెంతమా(తము తలచగూడదు, ఈ శరీరా 

దులు తనకు కవచములవంటివేకాని తానుకాదు. ఎంతవిలువయైన దై నను తన 

కవచము తానెట్లగును. కాని తన రక్షణకు అవి యావశ్యకముగ నుండును. 

రత్నకవచమైనను అది తాననుకొనుట యవివేకము, (భ్రాంతియేకదా కావల 
యును, కనుక తన రత్నకవచకి టాదుల లాగున తన శ 'రాదులు - వున 

కెంత (_పేమాస్పదముగానున్ననూ అవి తాను అను నేనుకానని నిశ్చయించు 

కొనవలయును. ఇట్లు తానని తెలిసికొన్న (పత్యగాత యే పరమాత స్వరూప 

మనిన్నీ, పత్యగాత సరమాత లొక్కటియేయనిన్నీ అదియే తన వాస్తవ 

స్వరూపమని తెలిసికొనవలయును. ఇట్లు తెలుసుకొనిన తన అఖండ పరిపూర్ణ 

స్వరూపమును నిరంతరము తానేయని అనుసంధానాదులను విసువుజెందక ఫలా 

వగతిపర్యంతము తాను నిత్య, నిర్వికార, నిర ల, మహాకాశములాగున 
యున్నూ, తాను సంవి దూపస్పటిక మహాశిలవంటివాడననిస్నీ, స్వశరీరాది 
దృశ వికారములతో తన కెటి వా_స్తవసంబంధములేదనిన్నీ, నిత్య, నిర్వికార, 

అసంగ, పరిపూర్ణ, ఆఖండవై తన్యమే తన ఆత స్వరూపమనిన్నీ, ఆతా ను 

సంధానాభా సాదులను యాచరించుచుండవలయును_ 

మహావాక్యానుసంధానము 

అన్ని మహావాక్యములయొక్క- తాత్పర్యము వబహై క్యమును 

బోధించుటయే. అయినను ఈ వాక్యసరణులు వివిధములుగా నున్న వి, 

ఇట్టి మహావాక్యముల లో “త_త్త్యమసి” యనునది ఒకటి. గురువుచే 

భాగత్యాగ లక్షణముచేసి శబ్దలాక్షణికార్థముచే శిష్యునకు “నీవ బహ వు” అని 

బోధించిన మహావాక -ము. ఈ వాక ముచే శిషు -డు తాను అనగా నేను _బహను 

అని తెలిసికొనిననూ తద్దార్థ ముకొరకు “నేను (బహ ను” అని అనుసంధానము 



చేయుటను*ోఅహ౦[ బహా సి. "” అను మరియొకవముహావాక్యము తెలుపుచున్నది. 

అయిననూో అహం బహ్మాస్మి” అని అనుసంధానము చేయునప్పుడు ఈ 

“అహాం” అనున దెట్టది అని కెలిసికొనుటకు ఈ శాస్త్రవాక్యము వివరణ 

చేయుచున్నది. అదియేదియనిన “*సర్వోపప్ట వరపాతః (ప్రజ్ఞానఘనః (పత్యగర్లో 

(దిహ్మావాహమస్మి అనగా ఎవరు సర్వ _ప్రపంచాత్మక దుఃఖరహితుడును, 
యా 

అస 

సర్వాంతరుడై సర్వ వులయందును (ప్రత్యగాత స్వరూపుడుగానున్నాడో అట్టి 

పరమాత యే అహం అను నేను. అనగా ఆ పరమాక్కయూ (ప్రత్యగాత 

స్వరూపుడె న నేనున్నూ ఒక్కటియే యను అర్థము తెలుపుచున్నది. కాన 
Cc 

ముముకు జిజ్ఞాసువులు దీనిని బాగుగ (గ్రహించి స దా “అహం[బహో, సి క 

అను మహావాక్యానుసంధానమును శాస్ర్రీయముగ నాచరించుట సాక్షొన్ముకి 
చావాలి 

దాయకము. 

అఖండ పరిపూర్ణ ఆత, స్వరూపుడై న జీవుడే తన వా_స్తవస్వరూప 

మును మరచి అనాత సంఘాతమునంతయు తానని నమ్మి వ్యవహరించుచు 

సంసారదుఃఖమును పొందుచున్నాడు. ఆత్కవిచారము వలన వనకు ఆత 

వివేకము కలుగును. ఆత యన్నను వునివా స్తవస్వరూప మన్ననుయొక్క-టియే. 

ఈ ఒక్క-టియైన పరమాత్మయే మాయా పభావముచే - జీవనానాత్వ భాంతిని 

పొంది కర ఫలానుభవములను సుఖదుఃఖములతో సనుభవించుచున్నాడు. 

ఇట్టి వులలో తాము ఈ దృశ్యానుభవములతో యిప్పుడు పరిపూర్ణ సుఖముగా 

నున్నామనితలచుచుండు వలకు యా ఆత. విచారముతో నావశ్యకత 

లేదు. కాని ఎవరు వారి దృశ్యానుభవములన్ని ' దుఃఖకరములు, అనిత్యము 



ఆత్తానుసంధానమే దేవపూజనము 

లనితోచి యా సంసార దుఃఖమునుంచి దాటగలమా యను విచారమును 

పొందుదురో వారలకు యీ ఆత విచారము పరమొషధము., ఆత విచార 

మనగా -వుడు అవిద్యచె మరచిన తన వా స్తవస్వరూవమును గుర్తించుట. 

నేను అనుకొను తన యీ అహం, వా స్తవమున యొక్క-టియైన పరిపూర్ణ 

ఆత స్వరూపమే, అయిననూ పరిచ్చేద న్ననానాత్వములను, వుడు అనాది 

ఖభమజెంది యీ సంసార దుఃఖమును జన పరంపర సవాహముతో ననుభ 

వించుచున్నాడు. -వునకు తన సత్యస్వరూసము తెలుసుకొనుటకు (పథమమున 

తానెవరో తెలుసుకొనవలయును గదా. దానికి గాను యీ వుడు “కోవాం” 

“కథమిదం జాతం, కోవాక రాస్యవిద్య తే” అనగా నేను ఎవరు, ఈ వపంచ 

మెట్లు పుట్టినది _ ఈ అజ్ఞాన మెవరికి కలుగుచున్నది, అని విచారించగా 

శాస్త్రము “అహం సర్వమిదం విశ్ణం పరమాత్మాహ మచ్చుతః" అనగా నేను 

పరమాత్మస్వరూపుడను, నిత్యు కను, సర్వ్మపపంచము నాయం యున్నది 

అని తెలుపుచున్నది. దీనినే భగవంతుడు “అహం సర్వస్య (ప్రభవో మత్త 

స్పర్వం _పవర్తతే” అనగా యీ వుడు వాస్తవమున పరమాత యే గనుక 

దానిని తెలుపుటకు గాను నేను అను యా వాస్త విక అహం, సర్వమునకు 

(ప్రభువు అనగా అధిజ్ఞాన సము, ఈ దృుశ్యమంతయు నాయందే (పవి రించు 

చున్నది. అనగా అధ్య స్తమె యున్నదని తెలుపుచున్నారు, వుడు యిట్లు తానే, 

సర్వాధిషానము, పరమాత య ని తెలుసుకున్నను, స్వానుభవముహొందుట 

కుపాయము, శ్రవణ, మనస, నిధి,ధ్యసనముల అభ్యాసపాటవ 

ముచే పొందు తత్వజ్ఞానమే. తత్వజ్ఞాన మనగా -వుని యథార్థ స్వరూప 

జ్ఞానము, ఈ వని యథార్థ స్వరూపమే (బహ స్వరూపము, ఇట్టి (బహ 

స్వరూపమును వుడు యెట్లు పొందవలయునో ఆవిధమును భగవంతుడైన 

(శ్రీకృష్ణ పరమాత యే యిట్లు తెల్చుచున్నారు :-- 

శో దిం [పాపో యథా (బహ తథాఒ౬ప్పోతి నిబోధమే, 
(లి (ల్ అజాత 

సి 

సమాసనేనెవ కౌ నేయ నిషా జానస్యయా పథా॥ 
ర ఎం ర ఖో 



2 బహ విద్యానుసనాన దర్పణం 
- థి 

తా॥ అరునా వుడు నె ష్క-ర. 5 సిదిని బెందిన వాడగుచు నెటు బహను 
(స యా థి ॥ ఉం - 

పొందునో సంక్షేపముగ జెప్పెదను వినుము. ఇదియే జ్ఞానమునకు 

సరనూవధి, 

శో బుదా విశదయాయుకో ధృతా తానం నియమ్యచ 1 
గా ధి ధి య 

శ్దాదిన్ విషయాం _స్త్య క్వారాగద్వేషౌ వ్యుదస చ॥ 

తా॥ సాత్విక బుద్ధితో గూడినవాడై సాత్త్విక ధృతిచత కార్యకారణ 

సమూహరూపమగు బుద్దిని నియమించి శబ్లాది విషయములను విడిచి 

రాగద్వేషములు వదలి, 

శ్లో _ వివిక్తనేవీ లఘ్వూశీ యతవాక్కాయ మానసః | 

ధా-నయోగ పరోనిత్యం వె రాగ్యం సముపా(శితః [1 
తా 

త్రా॥ శుద్దమగు (ప్రదే శమందుండువాడై , మితాహారుడై వాక్కును, శ ర 

మును, మనస్సును నియమించుకొని నిత -మును ధ్యానయోగము 

నందాసకు డ వై రాగ ము నవలంబించి, 

నే 

లో అహజ్కారం బలందర్భం కామం[కోధం పరి(గహమ్ । 

విముచ్య నీర మళ్ళానో (బహ భూయాయ కల్పతే il 

తా॥ అహంకారమును, బలమును, దర్పమును, కోపమును, పరి గహమును, 

భారా, పుత, విత్త, క్షేతములందు సక్ష్తతను విడిచి మమత్వము 
లేకుండ శాంతముగ నుండువాడు నేనే (బహ , అను నిశ్చయముతో. 
నిశృలముగా నుండుటకు దగినవాడు. 

ళో బహ భూత; (పసన్నాతా న శోచతి నకాంక్షతి | 

సమస్పర్వేష భూతేమమద్భ క్రిం లభతే పరామ్ ॥ 

తా॥ అట్టు (బ్రహ మునందున్న వాడు (ప్రసన్నచిత్తుడై శోకింపడు, కోరడు 



ఆతా నుసంధానమే దేనపూజనము 

సర్వభూతముల యందును సముడై గొప్పదియగు నాభ కిని పొందును, 

అనగా స్వస్వరూపము నొందును, 

క్రో॥ భక్త్యామామ జానాతి యావాన్ యశ్చాసి తత్త్వతః | 

తతోమాం త_త్త్వతో జ్ఞాత్వావిశతే తదనన్తరమ్ ॥ 

తా॥ భ క్రిచేతను నేనెవరో తానెనరో యొట్టివాడో, యథార్థముగా తెలిసి 

కొనును. అట్లు నన్ను అనగా తనను యథార్థముగా చెలిసికొని 

తరువాత నాయందు పవేశించును. “పరమానంద స్వరూపుడగుననుట్న 

ఇట్లు తెలుపుచు శ్రీకృష్ణ పరమాత తన వా స్తవస్వరూపమును 

క్షప్తముగా “నిత్యస్సర్వగతః స్థాణు రచలోయం సనాతనః” యీ 

(పత గాత. యైన నేను, ఎల్లప్పుడును ఎకరూపముగా నుండునదియు, 

అంతటనునిండియున్నది యును, స్థిరమైనదియును,అచలమైనదియును, 

సనాతనమైనదియును అయిన పరిపూర్ణ చై తన్యపదార్థ మై యున్నాను, 

ఈనాస్వరూపమును “అసన్యా క్చింతయంతోమాం యేజనాః సర్వ్యుపౌ 

సత్ర” అనగా ఎవరు నేను (బ్రహ నై తినను జ్ఞానముచేత నాతోనై క్య 

మునుజెంది నిరంతరము నాధా “నస్వరూపులై నన్ను ధ్యానించుచుం దురో- 

అట్టివారు నాస్వరూపమునే పొందుదురని తెల్చుచున్నారు. ఇట్టి 

స్వానుభవము పొందుటకు, తాను (బహ. యగుటకు కోరికగల 

ముముక్షువును గూర్చి (శుతి “త మేవధీరో విజ్ఞాయ (ప్రజ్ఞాం కు పత 

(బాహా ణ8” అనగా అట్టిధిరుడు ఆ (పత్యగ న్న (బహ్మమునే 

సం శయరహితముగ తెలుసుకొని, (బహో తై, కత్వ జ్ఞానమును అనగా 

నేను బహ ను అను భావనను సంతతరూపమగు నేక్మాగతతో సంపా 

దించవలయునని పై వాక ము తెలుపుచున్నది. 

ఇంకను యీ పరమాత పూజను గురించి వసిష్టభగవానులు 

యిట్లు తెలుపుచున్నారు;-- 
| 



(దహ. విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

శో ఏషదేవస్ప సరమః పూజ్య ఏష సదా సతాం, 

పూజనం ధ్యానమే వాంతర్నాన్యద స్వస్య పూజనమ్ ॥ 

సర్వ(ప్రపంచమునకు సాక్షీమా(తుండగు ఇతండే పత్యగాత , ఉత్కమ్లుం డగ 

వుండు. ఇర్దేవుని పూజలోన తానుగనే ధ్యానించుటయే పూజగాని వేరొండు 

పూజలేదు, అని తెల్ప్చుచు యీ ఆత్మపూజను గురించి యింకనూ యిట్లు 

తెలుపుచున్నారు:._ 

శ్లో॥ పూజ్యాక్రమేషు సర్వేషు దేహగేహం సవి(త్రకం | 

త్యాజ్యం 'దేహావటోధాత (గాహ్యాం యత్నాత్సవి(తక మ 11 

శాస్తో)ో క్ర సంస్కారాదులచేతను స్నానాచమనాదులచేతను యో 

దేహము సవిత్రమైనదయినను గేహములాగున, పూజావిధులయందు ఆనా 

స్వస్వరూపానుసంధానాదులయందు యత్నముచే దీనిని విడువవలయును_, 

అనగా జ్ఞాన పూర్వకముగ దేహా సంధిని త్యజించి పవ్నిత్రమగు, దేహూము 

యొక్క సాకీచిత్సకాశరూపసమును మాత్రము యత్నముచే (గ్రహించ 

వలయును, 

శ్లో తస్నా త్తి భువనాధారం నిత్యంధ్యానేన పూజయేత్ | 

చిదూపం సూర్యలకతెభం సమస్తాభాసభాసనమ్ i 

ల్లో॥ అంతస్థచిత్పకాశం స్వమహంతా సారమా శయేత్ | 
అపార పరమాకాశ విపులా భోగకంధరమ్ ॥ 

ముల్లోకంబులకు నాధారభూతుండును, చి దూపుండును, లక్షసంఖక్రి గల 

సూర్యులతో సమానమగు కాంతిగలవాడును, సమస్త సూర్యచం దాదులఅలను 

పకాశింపజేయువాడును, లోపల (ప్రకాశించుచున్న జ్ఞానమే స్వరూపము గూ 
గలవాడును, అహంకారమునకు సారభూతుండును, (పత్యగాత యునగు నా 

ఫరమాత యే తానని ధ్యానంబుచే పూజింపవలయును. 



ఆతా నుసంధానమే దేవపూజన రము న 

శో చిద్వ్యోమైవ కిలా౬ స్తీహ పొరావార వివర్జితం, 

సర్వ(త్రాసంభవచై పత 0 కల్పాం తేషు చ శష-తే 

త్రో బోధస్వామ్యం శనుశ్చేతి పుష్పాణ (గణి తస్యతై 9 

శివంచినాత్ర మమలం పూజ ౦ పూజావిదో విదుః ॥ 

అనగా ఆద్యంతవర్డి తంబును, దృశ్య సంస్ప ర్న రహితం౦ంబును, 

కల్పాంతములయందు కఢషించునదియు నగు బిదాకాళందో కలదు. ఇదియే 

(జివ్యాన్నండావము, ఈ చినా (తుండగు దేవని పూజించుటకు త త్త లా? 

సమభావము, నిర్వికారచిత్త తత యనునవి, పూజార్హ ములగు పషములగు 

చున్నవి. ఇట్టి పరమాత నే ముముక్షువు సతతము “ధ్యానిం చుచుండవలయును. 

ఇదియే ఉత్మష్టమగు పూజ. ఇంకనూ వసిష్టభగవానులు సాకారార్ననమును 

గురించి యివ్విధమున తెల్చుచున్నారు:-- 

ట్లో॥ అజ్ఞాత శివతత్త్వానా నూకారాద్యర్చనం కృతం । 

యోజనాధ్వన శక్రస్య (కోశాధ్వా పరిక థ్యతే i 

యోజనము దూరమనిన భయపడు వానికి (కోశము దూరమని చెహ్నబడు 

నటుల నిట్టి నిరాకారంబగు శివతత్యము నెరుంగని వారలకు సాకారము 

రృనము విధింపబడియెను అని తెలుప్పచు, యింకనూ, శివన్వరూపంబెన 

ఆత్నార్చనంబును గూర్చి యిట్లు తెల్చుచున్నారు ఫ్ 

అద 

క బహ ష నాన మన కమం శ్లో! శృణు (బహ విదాం (శేష 'దేవార్చన మను త్రమం । 

న దేవః పుండ -కాక్షో నచదేవ్రిలోచనః ॥ 

శో॥ న దేవో దేహరూపోవా న దేవక్చి త్తరూపకః | 

అకృ(త్రిమ మనాద్యంత౦ 'దేవనం దేవ ఉచ్యతే (1 

కో ఆకారాది పరిచ్చిన్నే మితే వస్తుని తత్కుతః | 

అక్క తిను మనాద -౦తం డేవనం చిచ్చివం విదుః ॥ 



బహ విదా నుసనాన దర్పణం -. 
- ధ 

లో॥ దేవఃకః స్యాదితి త్వేతృతృథమం తానదుచ్యతే | 

తదేవ డేవశబ్దేన కథ్యతే త త్సపూజయేత్ ॥ 

చేవార్చన అనగా ఆతా ర్చన మను విధిని చెప్పుచున్నాడను, వినుము; అని 
తెలుపుచున్నారు. చేవుం డన గా కమలప్మత్రాతుండుగాని, తినే(తుండుగాని, 
దేహరూపుండుగాని, చి త్తరూపుండుగాని కానేరడు. ఇకనేమన నుపాధిరహితం 
బును ఆదిమధ్యాంతవర్షితంబునునగు దేవనము "జ్ఞానము దేవుడని చెప్ప 
బడును. ఆకారాదులచే పరిచ్చిన్నం బై పరిమితంబగు వ స్తువునందు దేవత్వ 

మెటుల నుండును. కౌవుననే నిరుపాధికంబును, ఆద ౦తవర్డితంబునగు 

జ్ఞానమే శివుడని వచింతురు. దేవండన నెవ్వండను పళ్నంబునక మొదలు 

నిరూపణంబు చెప్పంబ యెను. అట్టి జ్ఞానరూపుండగు చేవునినే పూజింప 
వలయును. 

ఇంకను సరమేశ్వ్యరుండగు ఆత్మను గురించి యివ్విధమున వసిష్టభగ 
వానులు తెల్పుచున్నారు. _ 

ల్లో వై తా-నుపాతరహితం సామానే న చ సర్వగం |; 
యా 

యచ్చి_త్తత్త్వ మనా ఖ్యేయం స ఆతా పరమేశ్వరః ॥ 

దృళశ- సంబంధము లేనట్టియు, హెచ్చు తగ్గులు లేక సర్వమును వ్యాపించి 

యుండినట్టియు, ఇట్టిదని చెప్పుటకు. శక ము కానట్టి యేచిత్సదార్హము కలదో, 
అదియే ఆత యు, 'సరమేశ్వరుడు అగును. 

Lo] 

శ్లా!॥ సర్వం చ ఖల్విదం (బహ. నిత్యం చిద్దన మవ్యయం । గా ఘు 
కల్పనాఒన్యా మనోనామ్నీ విద్యతే నహీ కాౌచన ॥ 

కనబడునట్టి యీ పపంచంబంతయు తై _ కాలికాబాధ్యంబును చిద్రూపంబును 

నగు (బహ ము యొక్క వివ్వర్తమే యగును. మనస్సు అను కల్పనయు 
ఆ (బహ ముకంటజె వేరుగా, నింకొకటిలేదు.”  -*-. + 



ఆకత్నానుసంధానమే దేవపూజనము 

శో ఏతచేవ పరంధ్యానం పూజై షెన సరా సతా। 
2) Sy రాా 

యదనారత మంతఃస్థ శుద్ద చినా (త్ర చేదనమ్ ॥ 

న్లో; పళ న్ శృణ్వన్ స్పృళన్ జి ఘన్నశ్నన్షచ్భన్స పన్ శ్వసన్ | 

[సలపన్ విసృజన్ గృహ్హన్ శుద్దసంవిన్మయో భవేత్ ॥ 

అనగా ఎల్ల ప్పుడును లోపలనున్న శుద్దంబగు చిన్నాత్రంబున గాంచుచుండుట 

యేదికలదో అదియే యుత్కృష్టమగు ధ్యానంబును అదియే యుత్కృష్టమగు 

పూజయు నగుచున్నవి. విద్వాంసుడు చూచుచును, వినుచును, ని(దించుచును, 

స్పృశించుచును, ఆ ఘాణించుచును, భుజించుచును, నడుచుచును, నిట్టూర్పు 

విడుచుచును, మాటలాడుచును, విడుచుచును, గహించుచును ఎల్ల ప్పుడును 

సర్వమునకు సాక్షియగు విశుద్దజ్ఞాన స్వరూపుండు తాననియే భావించుచుండ 

నలయును, 

లో నష్టం నష్టము పేక్షేత ప్తాప్తం (ప్రాప్రముపాహరేత్ | 

నిర్వికారతయైతద్ది 'పరమార్చన మాత్మనః 1] 

అనగా నష్టమైనదాని నుపేక్షించుచు (పా_్తమెనదాని ననుభవించుచుండ 

వలయును _ నిది హర్షవిషాదాది వికారనివృ త్తి హేతువగుటచేత, నీవిధ 

మాత కు, పరమార్చనం బగుచున్నది. 

శో॥ సర్వదా సర్వరూపేణ యత్సర్వ(త స్థితం హితం । 
య 

సర్వం[బహే తి నిశ్చిత్య నిత్యాకాార్చావతం చరేత్ ॥ 

సర్వకాలములయందును నానారూపంబులతోడ అంతటనునున్న వస్తుజాతం 

బంతయును (బహ మేయని నిశృ్చయించుకొనునట్టి (వివ్బూఖావనానిళ్ళయమే 

ఆత్యార్చన భత్మని తౌలునుకొని చేయుచుండవలయును. ఇట్టి (బహా త భావ 

నము పొందుటకు వునకెంతమా తము కష్టసాధ్యమైనదికాదనియు, యీ 

దృశ్య సంసారదుఃఖనుంత యును వాసనామా 'తముననే వునకు 



బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

సం పా _ప్పమగుచున్నది, ఈ సంకల్పజాలమంతయు జీవునకు భాంతిమా తమే 

గాన వీటిని త్యజించుటయందు కష్టమేమున్నది యని: 

శో పుష్టం సంకల్పమా(శేణ యదిదం దుఃఖమాగతం । 

తదసంకల్పమా(శేణ కయి కౌఒ|[త్ర కదర్గితా ॥ 
GG 

శో॥ యత్కించిదపి సంకల్స్యనరోదుఃఖే నిమజతి । 
గ జ 

నకించిదపి సంకల్ఫ సుఖమవ యమళ్ను తే i 

వునకు యీ సంసారదుఃఖము సంకల్ప మా(త్రముననేవచ్చి సంకల్పమాత 

ముననే వృద్దిపొందుచున్నదిగదా. అందువలన నా దుఃఖము సంకల్పాభావ 

మా(త్రముచే అనగా నిస్సంకల్పము వలన కీణీింపగలదు. కౌన యీాసంసారమును 

దాటు విషయమై యేమి కష్టముకలదు. మానవుడు యేదికొంచము సంకల్పించి 

ననూ దుఃఖమునందు మునుగుచున్నాడు. దేనినీ కొంచమైననూ సంకల్చింపక 

యుండె* ని అనగా సంకల్పరహితుడై నయెడల నాశరహితమగు సుఖమును 

పొందుచున్నాడు. ఇట్టివాడు క్రానియన బడును. కౌన అట్టివాడు 

శో నవాంఛతా నత్యజతా జైన ప్రాప్తాః స్వభావతః । 

సరితస్సాగరేణేవ భో క్రవ్యా భోగభూతయః ॥ 

జ్ఞానియగువాడు పా ప్టించని యర్ధంబుల గోరకయు, పా ప్తించిన యర్థంబుల 

విగువకయు స్వభావంబున (వా_ప్త్రములగు ఖో గై శ్వర్యంబులను సము[దుండు 

(పొ_ప్పంబులగు నదుల ననుభవించుచుండునటుల భోగించుచుండవలయును. 

ఈ (బహ్మజ్ఞానమువలన సర్వా ష్టములు సిద్దించునని “బహ నిదా 

ప్పోతిసరం ”ోతరతి శోకమాత విత్” “రసోవై సః,రసగ్ హ్యేవాయం లబ్బ్వాఒ 

నందీభవతి” అని ఉపనిషద్వచనములు (బ్రహ విదుడు కై వల్యము పొందును, 
ఆత విదుడు సర్వశోకమునుండి విముక్తుడగునని చెప్పుచూ (బహ మానంద 

స్వరూసమనియు, అట్టి బహ స్వరూపజ్ఞానముచేతనే ఆనందముల -౦చు 



ఆత్మానుసంధానమే దేవపూజనము 

ననియు పై శ్రుతి వచనములన్నియూ  తెలుపుచున్నవి, _ కావున నిర్గణ 

(బహ మును తెలిసికొనిన ఆత విదుడు సంసారదుఃఖమునుండి తరించి నిరతి 

శయానందమును పొందును. ఇతరోపాయములవలన యిట్టి యుత్కృష్టపదవి 

ల ౦పదు. ఇదియే మానవుని నిర్విషయసుఖము, స్వరూపసుఖము, నిత్యనిరతి 

శయసుఖముగాని మరేమియునూ, నింతకుమించినదిలేదు. ఇదియే జీవుని 

సరమావధి -_- 

మానవునకు బంధమోకముల రెంటికిని యీ మన సే కారణమగు 

చున్న ది. సంకల్పవికల్సాదులతోకూడిన మనసు సంసారదుఃఖహేతువు. 

సంకల్పరహితమైన నిష్కామ నిర లచి త్తము (మనస్సు మోకసాధన మగు, 

నని విద్యారణు లు యిట్లు తెలుపుచున్నారు:-- 

శో నమన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయో 8॥ 

బంధాయ విషయాస క్షం ము_క్తి: నిర్విషయం సృాతమ్ ॥ 

QQ 

అనగా సంకల్పసహితమగు మనస్సు బంధమునకున్నూ నిస్పంకల్పమగు 

మనస్సుమోక్షమునకును కారణమగును. కౌవున ఆత్మా ర్చనముచేయు ముము 

క్షువు యీ విషయమును గుర్తెరిగి, తన మనస్సునుండి సర్వసంకల్చ్పకా మము 

లను స క్షతాద్య మానములను విడువవలయును, అప్పుడు ఆత్మార్చనముకు 

తన మనస్సు సహకరించును. వునకు ఈ ఆతా రృనమను స్వస్వరూపాను 

సంధానమును అనగా నిర్లుణ, నిరాకార, స్వ(పకాశ, అసంగ, అది Tex 

అఖండ వరిభ్రూర్ల చైతన్యమే తాను అని ధ్యానించి తెలుసుకుని స్వానుభవము 

పొందుటకు తనయొక్క. మనస్సు తప్ప వేరుసాధనములేదు. దీనినే (శ్రుతి 

వచనములు “మనసి 'వేదమా _ప్తవ్యం” అనితెలుపుచూ “ఆ పాస్యమనసా 

సహ” అనికూడా చెప్పుచున్నవి. కావున వీనియొక్క_ సరమతాత్సర్యమును 

గహించి వీని యేకవాక్యతను యిట్లు తెలుసుకొనవలయును, ఈ ఆత 

మనస్సుచేతకూ గా సొందబడడని తెలుపుచూ ఆత ను మనస్సుచేతనే పొందవలె 



(బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

నని వచనములు తెలుపుచున్నవి, కావున ఈ ఆత అసంస్కృత మనసుకు 

తెలియబడక సంస్కృత మనస్సువల్లనే పొందబడునని ముముక్షువులు 

(గ్రహించ వలెను. 

(0 

హతోపదెశము 

ముముక్షువు యెన్ని విధముల విచారముచేసి అనుసంధానాదులను గావించు 

చున్నను అభా సకాలములో యీ దేహాధా,స అనగా దేహమే నేనను తాదా 

త ము, దేహా మానములు సమ_స్తమగు మోకోపాయములకును (ప్రతిబంధ' 
కముగా నుండును. ఇట్టి దేహతాదాతా మానములు పోవుటకు బహు[సయత్న 

ములతో చిరకాలాభ్యాసము కావలెను. ఇందుకుగాను-వసిస్టభగవానులు శ్రీరామ 
చంద్రమూర్తి కిచేసిన త త్వోపదేశసందర్భమున _ తెలిపిన హితోపదేశవచన 

ములు,ముముక్షువున కత్యంతోపయోగముగ నుండునని తలంచి, సంగ్రహించి 

యిచట నుదహరించుచున్నాడను. 

ో॥ ఆభాసమా(త్ర మే వెదమిత్సం సం(ప్రతిభాసకే । 
ఆయం నామాహమిత్యంత రసదేవ శ 'రకమ్ ॥ 

తా॥ ఓరామచం దా! ఈ శరీరము నిజముచేత ఆభాసమా(త్రము ( పతీతి 

మా(త్రసిద్దము). అయినను అవిచారదశయందు వీడు, అనుభేదము 

చేతను, నేను అను అభేదముచేతను న మాన విషయముగా నంతః 

కరణము నందు (పకాశించుచున్నది. విచారించునెడ కల్పితము గావున 

మిథ్యామా(త్రమే యగుచున్నది. 

లో మాంసాస్థిమయనిరా ఇ దేహో౬హమితి వి భమం । 

త్యజసంకల్పనిరా ణ దేహాస్సంతి సహస్రశః 11 



హితోపదేశము 

తొ ఓ రామచందా! మాంసము, అస్టులు వీనిచే నిరి ౦పబడినదేహ మే 

నేనను విభాంతిని విడువుము. ఈ విధంబులగు సంకల్పకల్సితంబు 

లైన 'దేహంబులు వేలకొలది కలవుగదా, 

శ్లో; సుఖతల్పగతోయేన స్వప్నదేహేన ది కటాన్ | 
౧ వా. 

పరి భమసి హేరామ సం దేహ స్తే క్వ సంస్థిత: i 

తొ ఓ రామభదా ! నీవు సుఖశయ -యందుండి స్వప్నసంబంధమగు నేశరీ 

రముచే ననేకములగు దేశములను పరి భమించుచుందువో అట్టి నీదేహ 

మెక్కడనున్నదో చెప్పుము (స్వాప్నిక దేహములకు అసత్యత్వమును 

సీవంగీకరించియే యున్నావుగదా యనుట.) 

శో జాగరాయాం మనోరాజ్యే యేన స్వర్లపురాంతరం । 

పరిిభమసి మేరుం వా సదేహ నె కె సంస్థిత ః i 

తా॥ అటులనే జా(గద్దశయందును మనోరాజ్యమున ' శరీరముచే స్వర్గమును 

గాని, పురాంతరమునుగాని, మేరువునుగాని పరి(భమించుచున్నాడవో 

ఆటి నీదేహమెక్కడనున్నదో చెప్పుము. 
రు 

శో॥ దీ ర్రస్వప్నమిదం విద్ది దీర్లం వా చి తవి భమం । 
౧ యె ధి “ఖు ల _ 

దీర్టంవాపి మనోరాజ - సంసారం రఘునందన ॥ 

తా॥ ఓ రామచంద్రా! ఈ సంసారమును దీర్హమగు స్వప్నముగాగాని లేక 

ఆకాళనై ర ల్యమువలె చిరకాలానువృత్త మగు చి త్తవిశ్రాంతినిగాగాని, 

లేక దిర్దమగు మనోరాజ్యమునుగా గాని యెరుంగుము. “మిథ్యామా త 

ముగా నెరుంగుమనుట) 

శో ఆభాసమా[తమే వేదం నసన్నాసజ్జగ త్త యం | 

ఇత న కలనాత్యాగం సమ్యగాలోకనం విదుః ॥ 



2 (బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

తా॥ ఈ జగము బొధ్యము గావున స్మ దూపముగాదు. (ప యమానము గావున 

_ నస్నదూపంబునుగాదు. మరియేమన, నీిజగము (ప్రతిభాస మా తమెనదే 
యని భేదకల్చనను విడుచుట యేదికలదో అదియే లెస్సయగు జ్ఞానమని 
వచించిరి, 

శో అవశ మేవ హి మయా మర్తవ్యమితి నిశ్చయం | 

ఇత్యాత మరణ(పొపా కిం ముథాపరితప తే ॥ 

తా॥ “జాత స్యహిధువోమృత్యుః” అను న్యాయముచే పుట్టుకచేతనే మర 

ణము సిద్ధమని నిశ్చాయమేర్చడుచుండగా నట్టి తన మరణమును 

గూర్చివ రముగా నేల సరితాపమొందవలయును. 

శో అవశళ్య మేవ జాతేన కించిత్సువిభవాదికం । 

పా ప్తవ్యం పృరుషేజేతి లాభేష్వర్థేషుకోమదః [1 

తా॥ పురుషుడు - వించుచుండగా కొంచెము సంపదమొదలగువాని నవశ 

ముగా పొందుచుండును. గావున నట్టి యర్థలా భములయం దేల గర్వ 

పడవలయును. 

రో (పవిభాగం పరిత్యజ పదార్లపటల[వజే | 
గా (©) 

ఆభాసమా[తసామాన్య మిదమాలోకయానఘ ॥ 

తా॥ ఓ రామచంద్రా! పదార్థ వర్గ్షసముదాయరూపమగు నీ వపపంచమునందు 

భేదబుద్దినివిడిచి యీ జగము ప్రతిభాసమా తమే కావున నంతట 
ననువ ర్తించియున్న సచ్చినా తమునే చూడుము. 

లో ఆభాసమా(త్ర మ 'లం చిత్తామర' కళంకితం । 

అత స్తదసపి సంత్యజ నిరాభాసో భవో త్తమ 11 

తా॥ ఏకారణము వలన జగము ఆభాసమా తమై చి త్తసంబంధముచే 
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దూషిత మెయున్నదో ఆకారణము వలన ఆభాసమా(తమును విడిచి 

నిరాభాసుండవు (నిర్వికల్పుడవు అగుము. 

(ల 

శో యే (ప్రజ్ఞా గర్వమాసన్నా విదగాశా' సన కాలినః । 
జ్ ధి య అటి 

రాగ ద్వేషమయా మాన్యగర్ణభా స్తే ధిగస్తు తాన్ ॥ 

తా॥ ఎవరలు శా స ్ జజులును లౌకిక వై దికవ్యవహార కు శలులునునై 
అణావే ౨ మ్ల 

మేమే (ప్రజ్ఞావంతులమను నహంకారము గలవారలగుచు రాగద్వేష 

భూయిష్టులగుచున్నారో వారలు బహుమూల్యములగు గర్లళ్ణములతో 

సమానులు. వారలను స్పృశింపదగదు. 

a) 

శ్లా॥ ఇదం సంసార చక్రం హి నాభౌ సంకల్ప మా్యత్రక౦ । 

సంరోధితాయాం వహన్నాదఘునందన రుధ్యతే ॥ 

తా॥ జననమరణ[పవాహరూపమగు నీ సంసారమే ((భమణ లము 

గావున) చక్రమగుచున్నది. ఆ సంసార చక్రమునకు సంకల్పాత క 

మగు చి త్తే (ప్రవర్త రకము గావున) నా యగుచున్నది. అట్లుగావున 

చి త్రమును నిరోధింపగా సంసారము నిరోధింపబడుచున్న ది. 

ల్లో కో తాయాం మనోనాభా మిదం సంసార చక్రకం । 

(పయత్నా(దోధితమపి పవహతే వ వేగతః ॥ 

తా ॥1 మనస్సను నా చలించుచుండగా సంసారమను చక్రము తిరుగుచునే 

యుండును. మనోనిరోధముకంప సంసారనిరోధమునకు చేరొండు 

మారము లేదు, 
a 

జో పరం పొరుషమా(శిత్య బలం పజ్జాం చ యు రకీతః ] 

నా ౦ సంసార చ[కస్య చి త్తమేవ నిరోధయేక్. [1 

తా॥ ఓ రామచంద్రా! ఉత్య్భాష్టమగు పురుషకారమును, బలమును, 

33 
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పజ్జను నాశ్రయించి యోగముచేత సంసార చక్రమునకు నా యగు 

చిత్తమున నిరోధింపవలయును. 

లో భోగాభోగా బహిష్మా-ర్యా ఆర్యస్యానుసరెత్సదం । 

(పవిచార మహారం స్వ మేకమాతా న మా. శయేత్ / 
డ్ 

తా॥ భోగాతిశయంబులం బరిత జించి వన్ము కుని మార్గం బనుసరింప 

వలయును. అది యెటులనిన మహావాక్యార్థంబు విచారించి యేకంబగు 

నాత నా శయింసవలయును, మరియు : 

| = జ చ (4 శ్లో ఇచ్చామా(త్ర మవిద్యేయం తన్నాళో మోక్షఉచ్యతే ॥ 

స చాసంకల్పళ న్తణ సిదోభవతి రాఘవ ॥ 
చ ఢి 

త్రా॥ (శ్రీ రామచంద్రా: కోరిక మా(తమే అవిద్యయగును. ఆ కోరిక 

నశించుటయే మోక్షము అగును. అట్టిమోక్షము సంకల్పరాహిత్యమను 

సాధనముచే సిదించుచున్నది. ఇట్లు యిచ్చారాహిత్యంబును సరమ 
ధి దు 

సాధనముగా యుపదేశించి, ఆత స్వరూపనిరూపణమును యీ కింది 

విధమున తెలుపుచున్నారు. 

శో చై త్యానుపాత రహితం సామాన్యేనచ సర్వగం । 
(ల్సి యె | 

యచ్చి త్త త్వ మనాఖ్యేయం స ఆతా పరమేశ్వరః 11 

తా॥ దృశ్యసంబంధము లేనటియు, ఎచ్చుతగ్గులులేక సర్వమును వ్యాపించి 
లు మ. 

యుండినటియు, ఇటేదని చెప్పుటకు థక్యము కానటి యేచితృదార్లము 
యం న ఠు థి 

కలదో, అదియే ఆత యు పరమేశ్వరుడు అగును, 

శ్లో సర్వంచఖల్విదం [బహ నిత్యం చిదన మవ్యయం | గా క జ యు హ్ 

కల్చనా౬నా - మనోనామ్నీ విద -కేనహి కౌచన ॥ 
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తా॥ కనబడునటి యీ (ప్రపంచంబంతయు తె కాలికాబాధ్యంబును, చి దూ 
అ యా *్ ా 

సంబునునగు (బహ ము యొక్క వివర్తమేయగును. మనస్సు అను 

కల్పనయు ఆ ఎహ ముకంటె వేరుగా నింకొకటిలెదు. 

శ్లో నజాయతే న్నమియతే కించిద్యత జగత్తయెొ | 

నచ భావవికారాణాం సత్తా క్వచన విద్యతే ॥ 

తా॥ ఈ జగమునందు యేవస్తువును పుట్టుటకాని మృతినొందుటగాని 

లేదు. కావున జననము మరణము మొదలగు భావములకు ఉనికి 

యెచ్చటనులేదు. 

క్లో కేవలం కేవలాభాసం సర్వసామాన్యమక్షయం । 

చె త్యాను పాతరహితం చినా (తమిహ విద్యతే ॥ 
రా 

తా ॥ రెండవ వస్తువులేనట్టియు స్వయం (ప్రకాశ మానమైనట్టియు అంతటను 

సమానముగా (పకాశించుచుండునట్టియు దృశ సంబంధములేనట్టియు 

చిత్తు మాత్రమే రూపముగా గలిగిన (బహ మే కలదు. 

శో అతస్సంకల్స సిదేయం సంకల్చేనై వ నశ తి | 
గా థి Q__ 

యేనె వ జాతా తేనె వ వహ్నిజ్వాలేవ వాయునా॥ 
CC QQ 

తా॥ ఇట్లు ఈమనళ్ళు క్తి సంకల్పము వలననే కలిగినది. కావున గాలిచే 

గల్గిన యగ్నిజ్వాల గాలిచేతనే యారిపోవునట్లు. సంకల్పముచే 

గలిగినమనశళ్ళ క్రి సంకల్పముచేతనే అణగగలదు. 

త్రో, నాఒహం[బహే. తీ సంకల్పొ త్పుదృఢాదృధ తే మనః । 
గాం 

సర్వం[బహే తి సంకల్పాొ త్పుదృుఢాను, చ్యతే మనః ॥ 

తొ॥ మనస్సు నేను [బహ మునుగాను అను దృఢమగు సంకల్పమునలన 
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బంధము నొందుచున్నది. ఇక అంతయు ఎహ మే అను దృఢమగు 

సంకల్పమువలన ము క్రీనొందుచున్నది. 

థో కృళో౬తి దుః బద్దోఒహం హస్త పాదాదిమానహాం ! 
ne) 

ఇతిభావానురూపేణ వ్యవహా రెణ బధ్యతే || 

తా॥ కృశించినవాడను, మిగుల దుఃఖము నొందుచుస్న వాడను, బంధము 

కలవాడను, కౌలు నేతులు కలవాడను, అని యిట్లు భావించుచుండుటచే 

పురుషుడు బంధము నొందుచున్నాడు. 

శో నాహం దుః నమే దేహో బంధః కస్స్వాత్మనః సితః | 
ఉం (పి 

ఇతి భావానురూపేణ వ్యవహా రణ ముచ తే ॥ 

తా॥ నేను దుఃఖవంతుడనుగాను, నాకు దేహములేదు. ఆత వస్తువునకు 

బంధమెటులనుండును ! అని యిట్లు భావించుటచే ముక్తి నొందుచున్నాడు. 

శో నాహం మాంసం నవా౬స్టిని దేహాదన్యః పరోఒనసన హాం।! 

ఇతి నిశృయవానంత:ః కీణావిద్యో విముచ్యతే ॥ 

తా॥ మరియు నేను మాంసమునుగాని అస్సులుగాని కాను. నేను దేహము 

కంటె నితరుడగు పరమాత రూపుడను అని నిశ్నయముగలవాడు 
అవిద్యను నశింపజేసి ము క్తినిపొందును. 

లో కల్చితై న మవిడే-య మనాత. న్యాత భావనా । 

అగి రగా చ ఇద సం అక్ష పురుషేణా (ప్రబుద్దెన న (ప్రబుద్ధన రాఘవ ॥ 

తా! డీ రామచందా ! తానుకాని దేహేం దియాదుల యందు తాను అను 

భావనారూపమగు అవిద - అజ్ఞానము) అజ్ఞానియగు ప్పరుషునిచే 

కళ్చింపబడిన దేకాని జ్ఞానవంతునిచే కల్పింపబడినది గాదు, 
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శో మనో యదనుసంధ త్తే తత్సర్వేం దియ వృ త్రయః 
క్షణాత్సంపాదయం క్యేళా రాజాజ్ఞామిన మం|తిణఃః ॥ 

తా॥ తాజుయొక్క- యాజ్ఞను మం|తులు అనుసరించి చేయునట్లు మనస్సు 

సంకల్పించిన వస్తువును ఇం దియ వృత్తులు క్షణమా(త్రములో 
సంపాదించుచున్నవి. 

ో॥ పరం పౌరుష మా కిత్య యత్నాత్సరమయా ధియా । 
భోగాశాభావనాం చి త్తాత్సమూలా మేవ ముద్దరేత్ ॥ 

తా॥ అధిక (ప్రయత్నమువలన మనస్సునుండి భోగవాసనను సమూలముగా 
తొలగింసవలయును. 

ల్లో మమ పుతా మమ ధనమయం సోఒహమిదం మమ । 

ఇయ మిందజాలేన వాసనై వాధి వల్లతి Il 

తా॥ వీరు నావ్ముతులు ఇది నా ధనము నేను యిట్టి వాడను ఇది నా వస్తువు 

అనునట్టి వాసన ఇం|దజాలమా తముగా చకాశించుచున్నది. 

“4 

లో మాభవా౭జ్ఞో భవజ్జ స్వం జహి సంసారవాసనా౦ । 

అనాత, న్యాత్మభావేన కిమజ్ఞ ఇవ రోదిషి ॥ 

తా॥ (శ్రీ రామచంద్రా: ఆత్మ వస్తువుగాని దేహేంద్రియాదులయందు 

నను అను భావముచే అజ్ఞానివలె నెందుకు దుఃఖసడియెదవు. నీవు 

అజ్ఞానివిగాక జ్ఞానివై సంసారవాసనను విడువుము, 

శో క్ _స్రవాయం జడోమూకో దేహోభవతి రాఘన । 

యదర్హం సుఖదుః కొ భ్యా మనశ:ః పరిభూయసనే ॥ 

తా॥ (శ్రీ రామచం దా! అచేతనంబును, మూగదియునగు దేహమునకు 
సీకును ఏమి సంబంధముకలదు. అట్టి దేహసంబంధములగు సుఖ 

దుఃఖములకు నీవు లోబడుచున్నాడవేమి. 



(బహ విదా సన్గాన దర్పణం 

ట్లో॥ అహోనుచ్చితం యత్సత్యం|[బహ్మాత ద్విస్మృతం నృణాం । 

యదసత్య మవిద్యాఖ్యం తత్పురః పరివర్తతే il 

తా; ఓ రామచం దాః సత్యమగు (బ్రహ ము మనుజులచే మరువబడినది, 

అసత్యమగు అవిద్య ఎదుట (ప్రకాశించుచున్నది. ఇది ఎంతచిత మో 

చూడుము, 

ల్లో తిష్టత స్తవ కార్యేషు మాస్తు రాగానురంజనా | 

స్పటికనే వ చ్మిత్రాణి (పతిబింబొని గృహ్హాతః ॥ 

తా॥ ఎ రామచంటద్రా ! సృటికమణి సమీసముననున్న ర కృపీతాది వస్తు 

వులు తన యందు సతిఫలించినందున నా వస్తుసంబంధములగు 

ఎరుపు పసుపు మొదలగు వన్నెలను తాను పొందునట్లు నీవు [ప్రపంచ 

కృత్యములందు దిరుగునప్పుడు ఆకార -సంబంధములగు రాగాదులచే 

అనుర క్రిని పొందకుము. 

వసిష్టభగవానులు యిట్లుప దేశించి-అహంకారము ఎట్టిది. అదిశ -ర 

సహిత మైనను, శ్ల-ర్ర రహిత మైనను దానిని ఎట్లు విడువవలసినదియు, 

అట్లు విడచినందున కలుగు ఫలమున్ను యీ [కింది విధమున తెలుపు 

చున్నారు. ఈ అహంకారము - వునియందు 'రెండువిధములనున్నదనియు, అవి 

ఏవన మొదటిది సదహంకారమనియు, రెండవది దురహంకారమనియు తెలు 

పుచు వాటి స్వరూపలక్షణములను యీ విధమున కెలుపుచున్నారు. ఆందు 

మొదటిది “అహంసర్వమిదంవిశ్వం పరమాతా ఒహమచ్యుతః” సమ_స్తమగు 

(ప్రపంచంబును నేను.సరమాత ను నేనేయగుదునుగాని నాకం టెవేరెద్దియు లేదను 

కొనుట (శేషముగు అహంకారమగును. ఇది యుండినందున బంధము కలిగిం 

పదు. ఇది వను కునికి యుండును. రెండవది యేదన “పాణిపాదాదిమా 

(తోజయ నుహమిక్యేషని శ్చయః”_.ఈ కనబడు పాణిపాదాదులుగలవాడను, 
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పరిచ్చిన్నుడను నేను అనుకొనుట (రెండవ యహంకారము.) ఇది పాపంచి 

కంబును తుచ్చంబునునగును. గాన ని రెండవ యహంకారమును (పయత్న 

ముచే మనుజుడు విడువవలయును. అట్టువిడిచిన:. 

శో అనయా దురహంకృత్యాభావాత్సంత్య క్షయాచిరం | 

శిషాహంకారవాన్ జంతుర్భవత్యాళు విము క్షయే il 

తా॥ మనుజుడు దుష్టమగు నీ యహంకారమును [క్రమముగా విడచి పెట్టగా 

మిగిలిన (శేషములగు నహంకారములు గలవాడై (ఘముగ 
© 0 

విముక్తిని పొందుచున్నాడు, ఇట్లు రెండవదియైన దురహంకారమును 

త జించగా: 

శో అహంకృతిదృశావేశే పూర్వో శే భావయన్యది । 

తిష్టత్య భి "తి పరమం తత్పదం పృురుమో౬నఘ ॥ 

తా॥ పురుషుడు మొదటి యహంకారమును విడువక భావించుచుం డెనేని సర 

తత్త్వమును పొందుచున్నాడు _ అని అహంకారమును గూర్చి తెలిపి 

యింకను (శ్రీరామచం[దమూ ర్తికి ఎహ స్వరూపమును యిటుల 

తెలుపుచున్నారు. 

33, ॥ చె త్యానుపాతరహితం సొమాన్యేన చ సర్వగం | 
an 

యచ్చి త్త త్య మనాఖ్యేయం సఆతా పరమేశ్వరః ॥ 

తా॥ దృశ్యసంబంధము లేనట్లియ ఎచ్చుతగులు లేక సర్వమును వ్యాపించి 
లు ౧ 

యుండినట్లియు, యిటిదని చెప్పుటకు శక్యముకానట్లి యే చిత్సదారము 
ఠి ళా య ల థి 

కలదో అదియే ఆత యు పరమేశ్వరుడు ఆగును. 

కో॥ సర్వంచ ఖల్విదం (బహ నిత్యం చిదనమవ్యయం । 
యా ఉం రుం 

కల్చనా౬ఒన్యా మనోనామ్నీ విద్యతే నహి కాచన ॥ 
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తా! కనబడునటి యీ వసపసంచంబంతయు తె కాలికాబాధ్యంబును చిిద్రూ 
ల - యా + 

పంబును నగు (బహ ముయొక్క వినర్తమే యగును. మనస్సుఅను 
కల్పనయు ఆ [బహ ముకం"టె వేరుగా నింకొకటిలేదు. 

శో కేవలం కేవలాభాసం సర్వసామాన మక్షయం । 

చె త్యానుపాతరహితం చిన్మాతమిహ విద్యతే ॥ 
వా 

తా॥ రెండవవస్తువులెనట్టియు, స్వయం(ప్రకాశమానమైనట్టియు, అంతటను 

సమానముగా (ప్రకాశించుచుండునట్లియు, దృశ్యసంబంధములేనట్టియు 

సత్తుమా(త్రమే రూపముగా గలిగిన బహ. మేకలదు. 

శో ఆ_స్తే.న స్త సమితో భాస్వానజో దేవోనిరామయః | 

| సర్వదా సర్వకృత్సర్వః పసరమాత్మామహే శ్వరః ॥ 

తా॥ ఆద్యంతరహితుండును, (పకాశరూపుండును, చిదూప్పండును. శాశ్య 

తుండును, సర్వక ర్మయు, సర్వవ్యాపకుండును, సర్వనియానుకుండును 

మహేశ్వర శబ్రవాచ్యుండునునగు పరమాత కలడు. 

ళో యతోవాచో నివర్తంతే యో ము_క్తెరవగమ తే 

యస్యచాత్మాదికాస్సంజ్ఞాః కల్పితా న స్వభావజాః ॥ 

తా॥ వాక్కులు ఎపరమాత ను నిరూపింపజాలక మరలుచున్నవో ఏ పర 

మాత. ముక్తినొందిన వారలచేత నెరుగబడుచున్నాడో, ఇక నేపర 

మాతకుఆత అను నీ మొదలగు పేరులు కల్పింసబడినవే కనుక 

స్వత స్సిద్దములుగా నెరవో, అట్టి పరమాత కలడు. 

శో యః పుమాన్ సాంఖ్యదృష్టీనాం బహ చేదాంతవేదినాం । 

విజ్ఞానమా(త్రం విజ్ఞానవిదా మేకాంత నిర్శలమ్ ॥ 
ఇ ణః స 

తా॥ మరియు నెపరమాత ను సాంఖ్యశా స్త్రజ్ఞులు సృరుషుడనియు, వేదాంత 

విదులు (బహ మనియు, యోగమతన్థులు నిర లమగు విజ్ఞాన మనియు 

చెప్పుదురో, అట్టి పరమాత కలడు, 
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శో॥ యచ్చూన దాదినాం శూన్యం భాసకోయోఒర్క- తేజసాం । 
“య. 

న కామంతా బుతం భోక్సాదషా సరాసదెవయః 1! 
వాని mer. లు అలవి a 

తా॥ ఏ పరమాత ను శూన్యవాదులు శూన్యమని చెప్పుదురో, ఏ పర 

మాత సూర్యునితేజముల (పకాశింపజేయునో, మరియును చెప్పు 

వాడును, మననము చేయువాడును, కర ఫలము ననుభవించువాడును, 

చూచువాడును ఎప్పటికి నేపరమాత యేయగునో, అట్టి పరమాత 

కలడు, 

శ్లో! (ప్రకృతి (పతతిర్వోమ్ని జాతా ఎహా ౦డ సత్ఫలా | 

చి త్తమూలేం(ద్రియదళా యేన నృత్యతి వాయునా ॥ 

తౌ॥ (బహి ండము లను ఫలములు గలిగినట్టియు, మనస్సే మూలముగా 

గలిగి నట్టియు, ఇంద్రియము లను ఆకులు గలి గినట్టి మాయయను 

గశుదచె తన్యమునందుబుట్లియే ఈశ్ణరుడను వాయువుచే నటించు 
ధులు లు 

చున్నదో, ఆట్టిసరమాత కలడు. 

శో॥ శుద్దసంవిన యత్వాద్యః ఖం భవేద్యోోమ చింతయా । 
౧ థు 

సదార్లచింత యారత్వమివ గచ్చత్యధిషిత 8 ॥ 
G G © 

తా॥ అవిద్యయు దానికౌర ౦బును లేకుండుటచేత నే పరమాత ఆకాశ 

విషయమగు చింతచేత నాకాశరూపుడై పడార్థవిషయక మగు చింతచేత 

పదార్థరూపమును పొందుచున్నటులనుండునో, అట్టిపరమాత కలడు. 

శో ఆవిర్భావ తిరోభావ మయా న్రిభువనోర యః । 

స్ఫురంత్యతిత తే యసి న్ మరానివ మ-చయః ॥ 

తా॥ అతిమిస్తారమగు నేచిదాగంంద సము దముశందు ఉత్పత్తి వినాశములు 
గల ముల్లోకము లను తరంగములు, మరుభూమియందు నెండమావులు 

పోతె కలుగుచున్నవో, అట్టిపరమాత కలడు, 
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శ్లో కుర్వన్నపీహ జగతాం మహతా మనంతం, 

బృందం నకించన కరోతి కదాచనాపి | 

స్వాత్మన్యన_న్హమయ సంవిది నిర్వికల్పే 
త్యకోదయ సితిమతిః స్టిత ఏక ఏవ ॥ 

ఇ 

తా॥ ఆ పరమాత అపరిమితములగు జగములను మాయచే చేయుచున్న 
వాడే కాని వా స్తవముచేత చేయుటలేదు. నాశరహితమగు శుద్ద చెత 
న్యమునందు ఉత్సత్యాదులులేక ఒక్క. డేయున్నవాడు. 

శో భిద్యతే హాదయ గంధి శ్చిద్యం తే సర్వసం శయా: | గా ~- ఛి 

కీయంతే చాస్య కరా ణీ తసి న్ దృష్టే పరావరే ॥ 

తా॥ ఉత్రృష్ణ్టరూపుండును, అపకృష్ణరూపుండునునగు నాపరమాత ను చూచిన 

యెడల అహంకార మడగును. సర్వసందేహములు  తెగిపోవును. 

ఇట్లు పరమాత్మ స్వరూపమును దెలిపి అట్టి పరమాతా నుభవమును 

పొందిన వారికి సర్వసంశయములు నివ శ్రంచునని తెలిపి ఆపర 

మాత ను పూజించు విధానము నీ [కింది బిధమున తెలుపుచున్నారు. 

దీనినే డేవపూడా విధానమని గూడ చెప్పుచున్నారు. 

శో శృణు (బహ. విదాం(శేష్ట దేవార్చనమను త్రమం | 

నదేవః పుండరీకాక్షో న చదేవన్రీలోచనః ॥ 

శో నదేవో దేహరూపోవా నదేవళ్చి తరూపకః | 

అకృతిమ మనాద్యంతం డేవనం దేవ ఉచ్యతే || 

శో ఆకారాది పరిచ్చిన్నమితే వస్తుని తత్కుతః । 

అక్క తమ మనాద్యంతం చేవళం చిచ్చివం విదుః ॥ 

ల్లో 'దేనః క ఃస్యాదితి క్వేత్మత్పథమం తావదుచ్య । 

తదేవ దేవశబ్దేన కథ్యతే త త్సపూజయేక్ ॥ 
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తా॥ (బహా విదులలోన (శేస్టుండవగు నోమునీం[దా ! దేవార్చన విధిని 

చెప్పుచున్నాడ విను ము. డేవుండనగా కమలసత్రాకుండుగాని, 

త్రినేత్రుండుగాని, చేహరూపుండుగాని, చి త్రరూపుండుగాని కాచేరడు. 

ఇకనేమన నుపాధిరహితంబును, ఆదిమధ్యాంత వర్ణితంబునునగు 

దేవనము(జ్ఞానము) దేవుడనిచెప్పబడును. ఆకారాదులచే పరిచ్చిన్నం బె 

పరిమితంబగు వస్తువునందు దేవత్వమెటుల నుండును. కావుననే ని 

పాధికంబును, ఆద్యంతవర్షితంబునగు జ్ఞానమే శివుడని వచింతురు. 

దేవుడననెవ్వండను (పశ్నంబునకు మొదలు నిరూపణంబు చెప్పం బడి 

యెను, అట్టి జ్ఞానరూపుండగు 'దేవునే పూజింపవలయును. 

శో! అజ్ఞాత శివత త్వానా మాకారాద్యర్శ్చనంకృతం ! 
గా జా ఎవ 

యోజనాధ్వన్య శరస (కోశాధ్వా పరిక థ్యతే i 

'శా॥ యోజనము దూరమనిన భయపడువానికి [కోశము దూరమని చెప్ప 

బడునటుల నిట్టి నిరాకారంబగు శివతత్వము నెరుంగని వారలకు 

సాకారమునందర్చనము విధింపబడియెను. 

శో చిద్వ్యోమెన కిలాఒ సీహ పారావార వివర్తితం । 
అం అనీ జు 

యా? 

సర్వత్రా సంభవచై పత్యం కల్పాంతేషుచ శిష్యతే i 

తా॥ ఆద్యంత వర్షితంబును, దృుశ్యసంస్పర' రహితంబును, కల్పాంత ముల 

యందు శేషించునదియునగు చిదాకాశంబే కలదు. 

శ్లో బోధస్సామ్యం శమశ్చేతి పుష్పాణ్యగ్ర్యాణి తన త్రైః | 

శివం చిన్నాత్రమమలం పూజ్యం పూజావిదో విదుః ॥ 

తా॥ తత్వజ్ఞానము, సమభావము, నిర్వికారచి త్తత, అనునివి చి(దూపుండగు 

నా శివునకు పూజార్హ ములగు పుష్పములగుచున్నటి, సీనిచే చినా (తుం 

డగు నచద్దేవుని పూజింప దగినవానినిగా వచింతురు. 
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శో॥ శమ బోధాది ; పుష్పెరేవ ఆతా యదర్చ్యతే | 
ధా యో లు 

త త్తుదేవార్చనం విద్ధి నాకారార్చనమర్శ్చనమ్ ॥ 

తా॥ నిర్వికార చి త్రత, త_త్త్వ్వజ్ఞానము మొదలగు పుష్పృములచేత నాత 

రూపుండగు దేవుని నర్చించుటయే దేవార్పనమగు గాని ఆకారార్చనము 

అర్చనముకానేరదు, 

శో అకు తిమమనాద ౦త మద్వి య మఖండితం । 

అబహిస్సాధనై ః సాధ్యం సుఖం తసా దవాప తే ॥ 

తా॥ నిరుపాధికంబును, ఆద్యంతరహితంబును, బాహ్యసాధనముల కసా 

ధ్యంబునునగు క వల్యసుఖ మా దేవతార్చనమువల నే ల ౦చుచున్నది, 
(can ne) 

అ రామచం([దమూ రికి పయి విధంబున చదేవపూజా విధానంబును 

(ఆత పూజనమును) యుపదేశించి యీ కింది విధమున'* నిరంతరాను 
సంధానమును తెలుపుచున్నారు. 

శో సర్వ శతేకణ శ క్యాఢ్యం నర్వతో(ఘాణ శకి కం 1 

సర్వత; సృర్శనమయం సర్వతో రసనాన్వితమ్ Hl 

శో! సర్వత (శవణా ర్హం సర్వత మననాన్వితం | 
చ ఆ 

సర్వతో మననా తం సర్వత పరమంశివమ్ ॥ 
ఇతిసంచింత్య దేవేశ మర్చయే ద్విధి వత్తతః | 

తా॥ అంతటను , [తశ కితో గూడిన వాడును, అంతటను ఘాణేం దియ 
శక్తితో గూడిన వాడును, అంతటను త్వగిందియ శ _క్రితో గూడిన 
వాడును, అంతటను జిహ్వేం[దియ శ_క్తితో గూడినవాడును, అంత 

టను మనశళశ్ళ క్తి కికి న తమైన వాడును, అంతటను నుత్క్బృష్షుడెన 

వాడును, నని శివుని భావించి విధు _క్ష (క్రమమున నద్దేవుని భావింప 
వలయును. 
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శ్లో స్వసంవిదాత్మా 'దేవోఒజయం నోసహారేణ పూజ్యతే, 

నిత్యమ క్షైశల భ్యేన నీత్రలేనాఒవినాశినా, 

ఏకేనై వా మృతేనైష బోధేన స్వేన పూజ్యతే 1 

తా॥ స్వాత రూపుడగు నిద్దేవుండు బాహో్యోపహారముచే పూజింపబడడు. మరి 

యనాయా సలభ్యంబును, తలంబును, అనశ్వరంబును, _నేకంబును 

నగు జ్ఞానామృతంబుచేత నే పూజింపబడుచున్నాడు. 

” 

శో॥ ఏతదేవ పరంధ్యానం పూజై షెన పరాస తా! 
ne) యారు 

యదనారత మంత స్థ శుద్ధ చినా (త్ర వెదనమ్ ॥ 

తా॥ ఎపుడును లోపలనున్న శుద్దంబగు చినా. (తమును గాంచుచుండుట 

యేదికలదో అదియే యుత్కృష్ణమగు ధ్యానంబును, అదియే 

యుత్క్య్బుష్టమగు పు పూజయు నగుచున్నది. 

గొ 
ne) 

పశ్యన్ శ్చాణ్వన్ స్పృశన్ జి ఘన్న శ్నన్లచ్చన్స ఇపన్ శ్వసన్ 

పలపన్ విసృజన్ గృహ్హన్ శుద్ధసంవిన్మయో భవేత్ 1 

తా॥ ఓరామచం[దా ! చూచుచును, వినుచును, స్పృృశించుచును, ఆ(ఘా 

జించుచును, భుజించుచును, నడుచుచును, న్నిద్రించుచును, నిట్టూర్చు 

విడుచుచును, మాటలాడుచును, విడుచుచును, (గహించుచును ఎప్పుడును 

సర్వమునకు సాక్షియగు విశుద్ధ జ్ఞానరూపుండ నని భావించుచుండ 

వలయును, 

శో ధా నోపహోర ఏవాతా? ధ్యానమస్య మహార్చనం । 

వినాతేనేత రెణాఒయమాతా లభ్యత ఏవనో ॥ 

తా॥ ఆత ధ్యానము చేతనే, పూజనీయుడు. ఈ యాత కు ధ్యానమే పూజ 

యగును, ఇట్టి ధ్యానము లేక ఈ యాత్మ ల ౦పనేరడు, 

ఇంకను యిట్లు చెప్పుచున్నారు. 



2 ఎహా విద్యానుసనాన దర్నణం 
- ధి 

కో! న వాంఛతా నత్యజతా తాళ్టైన (పాపాః స్వభావతః । 
య (a) 

సరితస్సాగరేణేవ ధో క్తవ్యా భోగభూతయః ॥ 

తా॥ జ్ఞాని యగువాడు (పొ ప్తించని యర్హంబుల గోరకయు, (పాపి పించిన 

యర్దంబుల విడువకయు స్వభావంబున (బాప పములగు భోగ శ్వర్యం 

బులిను సము, దుండు (సొప్త పములగు నదుల ననుభవించుచుండు 

నటుల భోగించుచుండవలయును. 

గురుయావశ్యకతను గూర్చి యిట్లు చెప్పుచున్నారు. 

శో  అవిదా?౦ (శే యా డట క్షాళయన్నేవతిష్టతి | 
౧౧ 9 

న్యు క్తి జ్ఞోరజకో యథా ॥ 

తా॥ ఉపాయజ్ఞాడగు రజకుడు వస్ర్త్రగతమగు మలమును చోడు మొదలగు 

మలముశేతనే ఫోనణచునటుల (శేస్టుండు శుద్దసత్వజిన ౦బుగాన 

నుత్క్బృష్టంబును, విమలవాసనారూపంబునగు నవీద్యచే మలవాసనా 

రూపంబగు నవిద -ను కెళశనము చేయుచునే యున్నాడు. 

శ్లో అహేతవో=ప్యవిదా్యంశాః (శేష్టాః కారణళతాంగతాః | 

(కమాద్గురూపదేశా ద్యా ఆత జ్ఞానస సిద్దయే 1 

తా॥ నిజముచేత కారణంబులు గాకున్నను గురూప దేశ౦ బు మొదలగు 

(శేషంబుకె న యవిద్యాంశములు “మముగా ఆత జ్ఞాన సంసిద్షికి 
© యు - దః ధి 

కారణములగుచున్న ని. 

శో [క మేగురూపదేశానాం వేవృ కే శిష్యబోధనే | 
య 

అని ర్రేళ్వోఒప్యదృళో ౬పి స్వయమాత్తా (పసీదతి [| 

తా॥ గురూపదేశముల యొక్క (క్రమమున శిష్యులకు బోధ (ప్రవర్తించు 
చుండగా గురువాక్యములచే వతిపాదింప నశక్యుం డై నను, చిత్త త్ర 

వృత్తికి గోచరింపని వాడై నను ఆత తా నంతట పకాశించుచున్నాడు. 



హితోపదేశము వీ 

0 

బుధ్యతే స్వయమే వెష స్వటోధ వశతః స్వయమ్ || 
రా 

తా॥ ఆత శాస్త్రార్థములచే గాని, గురువచనములచే గాని తెలియబడడు. 

మరి స్వరూపానుసంధానము వలన తనంతట తెలిసికొనబడుచున్నాడు. 

ర్ చో న సగ చ శో గురూపదెశ శాన్తార్థర్వినా చాత్మా న బుధ్యతే। 

ఏతత్సంయోగ స_త్తెవ న్వాత జాన (పకాశినీ 11 
== ణః 

తాః; గురూపదేశము, శాస్త్రార్రములు వీనితో వినాగాను ఆత  తెలియబడడు. 

మరి వీటి యన్నిటియొక్క చేరికయే యాత జ్ఞానమును (ప్రకాశింప 
జేయుచున్న ది, 

ib 

ఇ 

శ్ గురుశాస్తార శిషా -కాం చిరసంయోగస త్తయా | 

అహనీవ జనాచార ఆత జ్ఞానం (ప్రవర్తతే 11 

తా; గురువు, శాస్తార్థము, శిష్యులు వీరియొక్క.- చిరకాల సంయోగముచే 

పగలునందు జనసంచారము (ప్రవర్శించునటుల నాత్మజ్ఞానము (పవ 

_ర్తించుచున్నది. 

శో ఏవం దేవార్చనం నిత్యం జః కుర్వ న్మునినాయక । 

య్మతాస. దాదయో భృత్యా _స్తత్సయాతి పరం పదమ్ 11 

తా! ఇట్లు జ్ఞాని దేవార్చనమును నిత్యమును జేయుచున్న వాడగునేని 
ఏ బహ పదమునందు మాబోంటు భృతు లమె యుందుమో అటి 

వ ne) QC 6 

(బహ. పదమును బాందుచున్నాడు. 

ఇటు తెలిపి యింకను యిటు చెప్పుచున్నారు. 
య గా a 

a] 

శ్లో! అనేనాఒర్చా విధానేన మయేమా రాను వాసనాః | 

అ 'న్నేనెవ వాహ్యుంతే వ్యవహారపరా అపి।। 



జ అచ ద వ 2 బహ విద్యానుసన్దాన రణం 

తాః! ఎ్రరామచం(దా! నేనునూ యీ పూజా విధిచేతనే సంసార వాసనల? 

విడిచి దుఃఖరహితుండనై వెళ్ళించుచున్నాడను, అని వసిష్టమ ఇ ఇ 

ముని చెప్పుచున్నారు. 

కో! యథా య(తయదాకారం తథా త|తతచదేవహి | 
ae) 

అం ళీ ఖో అం లో, జ ఇటో త్ ఇ 

(బహ సర్వాత్మకం సర్వం సుషు పస మివస్టితమ్ 11 
జావిథి 

తౌ।। సర్వాత కంబగు (బహ ము ఎచ్చట నే రూపంబున బవర్తించడు 

న్య కాలా య జూ అడ చుండునో అచట నారూసంబే గన్నట్టు చుండును. అట్టు గావున సత్వం 

బును బహ మే సుషుపావస్ల నొంది నదివలె నిర్వికారం శతా 
జూ అవా. (ఫై a 

యున్నది, 

అని చెప్పి, యోగవాసిష్టంబున అర్హునోపాఖ్యానమునం దు త్ 

వంతుడై న (శ్రీ కృష్ణమూర్తి అర్జునునితో తన భగవత్స రూపమూ ము 
యీ విధమున తెలిపెనని చెప్పుచున్నారు. 

శో సర్వసంకల్ప సంశాంతౌ సపశాంతఘన వాసనం | 

నకించి ద్భావనాకారం త్మదృహ పరమం విదుః।। 

ణా సమ_స్తమగు సంక ల్పములును శాంతింపగా  అణగిపోయిన వాసన అం 

గలదియు నేవిధమగు భావనలు లేనిదియునగు నారూపమును కఠ 

(బహ. మునుగా నెరుంగుదురు. అటి (బహ ము నెరుంగుటయే జాన 
లు చ 

మనియు, యోగమనియు నెరుంగవలెను. 

శో! మన్మనా భవ మద్భకో మద్యా మాం నమస్కురు | 
ag) అనాలే 

మామేవై ష్యసి యు_క్రైవ మాతానం మత్సరాయణ8।। 

తా! ఓ అర్లునా ! నాయందుంచిన చిత్తము కలవాడవును, నాయందు భక్తి 

గల వాడవును, నన్ను బూజించు వాడవును, నన్ను నమస్కరించు 
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చున్న వాడవును నగుము, ఇట్లు చిత్తమును నాయందు నిలిపి నన్ను 
భావించు వాడవె నన్న పౌందగలవ 

(ఈ 

న్స ల్ ర = ఆప Pa lo ల్ శ్లో నామాస్యం పరమం చెతి ద్వెరూసే విద్ధి మె౭.నఘ 1 

పాకాాందియు కం సామానంం శంఖచ[కగడా ధరమ్ 1! 
ఈ అణాల (అ 

A పరంరాపమ సంతం యన మెక మనామయం | 

తా॥ ఓపార్భా ! నాకు సామాన్యమనియు, పరమ మనియు రెండు రూప 
ములు గలవు. అందు కరచరణొది యు కృంబై శంఖచ[కగదాదుల 

ధరించినరూపము సామాన్యంబును, న నాద్యంతర హితంబై. యఖండం 

బగురూపంబు పరమందు నగుచున్నది. ఆ పరమరూపమే (బహ ము, 

ఆత , సరమాత మొదలగు శబ్రములచే చెప్పబడుచున్నది. 

శో యావద(పతిబుద్ద_్ట సషమనాత జ్ఞితియాస్టితి 8 

తావచ్చతుర్చుజాకార డేవపూజాపరో భ్వ I 

శో తత్క_ మా త్సం(ప్రబుద్ధ_స్త సం తతో జ్ఞ్ఞాస్యిసి తత్చరం | 
య 

మమ రూపమనాద్యంతం యేనభూయో P జాయసే | 

తా॥ సీ వెంతవరకు ; న్యప్రబుద్ధుండవై యాత. స్వరూపము నెరుంగకుందువో 

అంతవరకు నాలుగుబ తులు గలి ఎ చేవతాస్వరూపమునుపూజించుచుండుము. 

ఆ పూజ [కమంబున (పజోధమునొంది యాద్యంతరహితమగు నా 

పరమరూపమును నెరుంగగలవు. అందుచే మరల జనన మొందవు. 

FAL నిరా నమోహో జితసంగదోషా । 

ఆధా త నితా వినివృ_త్రకౌమాః | 

ద్వం దై్వైర్విము కాస్సుఖదుఃఖసం 



తా॥ ఆహంకారము, తనూ లమగు నజ్లానంబును _నివారలును, సంగదోష 
ఇ 

మును జయించినవారలును, ఆత్నానుసంధానమునం దాసక్తి గలనార 

లును, కామనారహితులును, సుఖదుఃభాది చ్యంద్యదోస విము క్తులునగు 

విద్వాంసులు శాశ్వరంబగు నా [బహ పదమును పొందుచున్నారు. 

శ్రీవసిష్టమహాముని యింత జోధించియును తృ _ప్టిజెందక సర్యవ 

తత్యోపదేశసారమును ,శ్రేరామచం[(ద్రమూర్తికి యిట్లు తెలుపు 

చున్నారు. సంసారవిభమము ఉత్ప త్తి తప వినాశంబులచె భంగయు క క్రంబెనను, 

విచితంబై నను, గొప్పదియైననూ, జ్ఞానులు (తత్వజ్ఞులు) వీనివలన ఆనం 

దముగాని, దుఃఖముగాని బౌందరు, 

శో బుద్ద్యాలోక ననా ధ్యాఒసి స స్తున్యస్తమితాపది | 

ప్రవర్త రతే నయో మోహాత్తం ధిగస్తు నరాధమమ్ ॥ 

తౌ॥ తనబుద్దిచె విచారించినమా(త్రమున సాధ్యంబును, న_స్తమించిన సకలా 

పత్తులు గలదియు నగు సీ మోక్షవస్తువునం దెవ్వడు మోహవశం 

బున (బవ రింపడో ఆ నరాధముడు నిందార్లు డగును. 

జో॥ విశ్రాంతిమాపు ముచితాం చిరసంగదుఃఖ 
గ అజాన్ 

రత్నాకరం జననసాగరము త్తి రః, 
cot 

జాట్ 

౬హాం కథం జగదిదం జ్ పరి శక ౩సా 

త్కింభోగ కె రితి మతిః వరమోజఒభు?ఃపాయ।ః ॥ 
యె వి 

GG 

'తా॥ ఉచితమగు త_త్త్వనిష్టనొందుటకు చిరంతనమగు సంసక్తిచే గలుగు 

చున్న దుఃఖములను ర ఒనషములకాటపట్టిగు సం ంసా రసము దమును దాట 

దెలంచిన పురుషునకు నే నెవడను ఈ జగ మెట్టు కలిగినది? పరమాత 

యెవరు? భోగముల తోనేమిలాభ మను నిట్రివిచారము మోకొపాయ 

మగుచున్నది. 

రల 



హితోపదేశము 

IN యదిదం దృశ్యతే కించి పక్రన్నాగ్తి నృప కించన, 

యథాగంధర్యన గరం యథావారి మరుస్థలే. 

శో॥ మనః షష్టంద్రియా తం యత్తునోదృశ్యతే క్వచిత్, 

అవినాశం త ద స్తీహ తత్సదాలే త్రీ కథ్యతే. 

తా ఓ రామచం(దా ! ఎయ్యది గంధర్వనగరము వలెను, మరుస్థలమున ందు 

జలమువలెను గనబడుచున్నదో అట్టిజగము కొంచమైనను లేదు. మి 

యెయ్యది మనస్సుతో నాజగు నిం(దియముల కతీతమైనదో, ఎయ -ది 
యెచటను గనపడదో, ఎయ్యది వినాశరహితమైనదో, ఎయ్యది సత్తు, 
ఆత అను నామములచే చెప్పబడుచున్నదో అదియే కలదు. 

గ 

శ్లో ఇయంతు సర్వదృశ్యాద్యా రాజన్ సర్గపరంపరా, 
గ ల న a 

తసి న్నెవ మహాఢర్మ (పతిదింబ ముపాగళకతా, 

తొ॥ సర్వదృశ్యంబులకును నాద్యంబగు స్ సృష్టి యదృశ్యంబగు నా గొప్ప 

యద్దమునందు (చరణము) (ప్రతిబింబించుచున్నది. 

శో భా; స్వభావసముత్పన్నా (బాహ ఏక స్ఫురణశ _కయః, 

కాశ్చిద్బ)హా ండతాం యాంతి కాక్చిద్గచ్భంతి భూతతామి. 

తా॥ తేజస్స్వభావంబున గలిగిన _బహ సంబంధములగు కొన్ని శక్తులు 

(బహా ండరూపమును, మరికొన్నిళ కులు (పాణిరూసమును పొ 

చున్నవి. 

| 

శో నబంధో౭_ స్తినమోకోఒ స్తీ న స్తే (బ్రిహై వాఒప్రి సి నిరామయం, 

నె నైక్యమ సి న చద్విత్వం సంవిత్సారం విజ్బంభతే. 
ఛా 

తా బంధముగాని, మోకముగాని, వేదముగాని, యభెదముగాని , యెద్ది యు 

లేదు, జ్ఞానసారంబగు (బహ ంబేకలదు, 



ల్లి (బహ. విదొ నుసన్గాన దర్పణం 

_టియే యనెకములగు తరంగముల రూపముతో (పకా 

శీంచుః నట్లు తొక్క టియే నానారూపంబుల (బకాశించుచున్నది. ఇంతియే 

కాని దృశ్యము కొంచ మై! కనులేదు. గావున నీవు బంధమోక్ష కల్ప 

నలను దూరముగవిడిచి సంసారభయర హితుండవును, (బహ. మే 
నారాంశముగా గలవాడవునె స్వన్థుం ండవగుము. 

రా 

శో సంకల్ఫోను ఖికౌం యాతాస్పత్యళశ్చనా (త సంవిదః, 

ఆపస్తరంగత్వమితి యాంతి భూమిప జీవతామ్।। 

తాః ఓ రామచం[దా: ఆ చిత్తుయొక్క చినా (త్రరూపంబులగు సంవిత్తులు 

సంకల్పమున కభిముఖంబులె జలము తరంగత్వము నొందునటు -వ 
యా . a) 

త్వము నొందుచున్నవి. 

తా! ఆ జీవులు మున్ను బుట్టిన సంసారమునందు తిరుగుచున్నారు. సుఖదుఃఖ 
దశలకు మూలంబగు మోహాంబును మనస్సునందే కలదుగానీ 

యాత యందు లేదు. 

a] 5 రమ ల కావి ఇష్ al ఆద్బళ్ స దృశ్యాత రాహుర్షృహ అన యథిందునా, 

తథా౬నుభవమా|తార్మా ద్భశే నాత్మాఒవలోక తే. 

తా! చూడనశక మెనవాడగు రాహువు తాన్నుగహించిన చం దునితో 
గూడి యెట్లు కనబడుచున్నాడో, అటుల ననుభవమా[తరూపుండగు 

నాత యు డేహాద్యుపా ధితోగూడి కనబడుచున్నాడు. 



తన ప్రయత్నమే. స క్వగుణని మగు బుదిచేతే చూడబడు 
న్ © 

శో! పథికాఃపథిదృశ్యంతే రాగద్వేషవిము క్త్రయా, 

యథాధియా తథె వె తే [ద్రష్షవ్యాశ్చేందియాదయః. 
Q__ ఏ ర ™ 

తా|| మార్గము: “ందు బాటసారులు రాగద్వేషరహితంబగు చిత్తవృత్తి తికో 

నెట్లు సంచరించుచున్నారో అట్లు డేహేం(దియాదులను 5 రాగద్వేషరహి 

తంబగు చిత్తవృత్తి తితో జూచుచుండవలయును. ' 

శో|| ఏకేషు నాదర; కార్యస్సతా నె వాజఒవపీర 
ae) యా 

సదార్ల్గమా[తతా విష్తా స్తిష్టం క్వేశే యధథాసితమ్ 
థి ట థి 

తా।। పండితుడగువాడీదేహేం[ద్రియాదుల యందాదరబుద్దినిగాని, యవళ్ఞా 

బుద్దినిగాని చేయదగదు, ఈ దేహాదిపడార్హము లితరపదార్గములనలె 

యథాస్టితిగా నుండుగాక, 

ల్లో దేహో౬ఒహమితి యా బుద్ది స్వా సంసారనిబంధినీ, 

న కదాచిదియం బుద్దిరా రాచేయా హి ముముట 9. 

తా।! దేహము గే నను బుద్దియే సంసారమును కలిగించుచున్నది. కావున 

మోకము గోరువారీభావము నొందదగదు. 

లో నకించినా [త చినా త రూపోఒసి గగనాదణుః, 

ఇతి యా శాళ్వ "బుద్ది స్పాన సంసాఠబంధినీ. 



తా|| నేను విశ్వవిలక్షణంబగు చినా తమే రూపముగా ' గలవాడను. ఆకా 

శముకం పె నణుమా(త్ర రూపుడను. అను నీ స్థిరమగుబుద్ది సంసార 
మున జందింసగచరదు. 

శో యథా విమలతోయానాం బహి రంతశ్చ భానవం, 

తేజ స్తిష్టతి సర్వత తథాతా; సర్వవస్తుషు. 

తా! సూర్యుని తేజస్సు _స్వచ్చంబులగు జలంబులకు వెలుపలను లోపలను 

నెటులనుండుచున్నదో, అటుల నాత. సర్వవస్తువులయందును వసించు 

చున్నది. | 

శో! సన్నివేశాంశవె చిత్యం యథా హేమ్నోఒంగదాదినా, 
ae) ౧__ 

ఆత్మన స్తదత(దూపా తథె వ జగదాదినా, 

తాః; సువర్థముయొక్క- నానారూపత్వమే యంగదాది భూషణభావము 

నొందునటుల నాత యొక్క నానారూపత్యమే జగదాదిరూపముతో 
(ప్రకాశించుచున్నది. 

+ 

SA వినాశబాడబా కాంతకల్పకాల మహార్జ వం, 

జగజ్లాల తరంగిణో్యోయాంతి భూతతరంగికాః. 

తౌ।! (పాణు లను తరంగములుగల జగజ్ఞాలంబు లను నదులు వినాళంబను 

బడబాగ్నితోగూడిన కల్పకాలం బను మహాసము దమును పొందు 

చున్నవి 

లో తస్యాప్యదా -ప్య పూర్ణస్య యః పొతా కాలవారిదేః, 

తమాత్మానం మహాగ_స్త్యం రాజన్ భావయ సర్వదా. 

తాః; ఓ రామచం[దా!: నీవు యిప్పటికిని, నపూర్హంబగు నా కల్ఫకాల 

మహాసము(ద్రమును పానముచేయునట్టి యాత యను నగస్త్స్యుని యెపు 
డును జా వింపృము. - లా వ 



హితోపదేశము గ్ త 

11 అనాత న్యాత తా మసి నైహోదొ వృశ్యజొాల కే, 

త్య క్యాసత్వముపారూఢొ గూఢ స్తిస్ట యథాసుఖమ్. 

“కా! అనాత యగు నీ దేహాది దృుళశ్యసదార్థంబులయం దాత్మభావను విడిచి 

స_త్తగుణము సవలంవించిగవాడవె యేకాంతమున సుఖంబుగ 
7) Ce 

నుండుము. 

కో కుచకోటరసంసు పం విస్మృత్య జననీసుతం, 
aa: అణాల 

యథారోదితి ప్పత్రార్హ తథాకా ర మయంజగః. 

Gq 11 త సతల్లికుచాగములయందు న్మిదించియుస్న పుకుని మరచి యా 

పుతునికె రోదనము జేయునటుల సీజను లాత్మకై రోదనము చేయు 

శౌ అజరామర మాత్య్మాన మబుద్ద్వా పరిరోదితి, 

హతోఒహమనాథోఒహం నష్టోఒస్ తి నపుర్య్వయే. ర్ . 

తా॥ జనుడు జరామరణవరితుడగు నాత ను చెలిసికొగజాలక శరీరనాశమున 

నేను సశించితిని. దిక్కులేని వాడనయితినని రోదనము జేయు 

చున్నాడు. 

శో!। యథావారిపరిస్పందాన్నానాకారం విలోక్య కే, 

తథా సంకల్పనళతళశ్చి. దృహ సరిబ్బృంహిత మ్. 

తాః; జలము చలనమునలన నానారూపంబుగ గనబడునట్లు చినా (తంబగు 

(బహ. ౦బును సంకల్పవశంబున నాకాకాది నానారూసంబుగ గన 

బడుచున్నది, 

“థో; సంన్తాష్య సంకల్పకలంకము కం 
య థ్ _ 0 

:. చి-తంత్యమాత న్యుపళాంతశంకః, 



తాః నీవు సంకల్పరహితమగు చిత్తము నాత యందు నిలిపి సం శయరహి 

తుండవై వికేపమున్నను వికేపరహితునివలెనున్న వాడవును, ఆత.. 

నిష్టుడవును, నీశ్వరస్వరూపుండవు నగుము. 

ఇట్లు సర్వముముక్తు ఉద్దరణమున క్రై కారుణ్యముతో హితోప దేశం 

o ఇన్ గ రి అడ అల్ల తెల 
బను బరున ఈ (బహ విద్యాసారంబును ఆధికారికపురుషులై న (వసిష్ట 

భగవానులు గురురూపమున, అవతారప్పరుషుడెన | రామచం[ దమూ కిని 
యె అణ 

జిజ్ఞాసువుగ (గ్రహించి చేసిన త_త్త్యబోధామృకము ఈ జ్ఞానామృతమును వసిష్ట 

మునీం(ద్రులు వారి విద్యాసాం[పదాయ కౌశలంబున పసిపాపలకు తల్లులాహార 

మును హితవు జేయునట్లు బహుతెరంగుల సుసాధ్యంబుగజేసి బోధించు 

చున్నారు. ఇది సామాన్యుల కలభ్యము, కావున దీనిని జిజ్ఞాసువులు తమకు 
గురుబోధయని తలచి సావధానచిత్తులై (శద్గోళ్సాహములతో పునఃపునః 

పఠించి నిత్యనిరతిశయ సుఖస్వరూసంబెన ఆత జ్ల్ఞానంబును (గహించి 
0: శ. జః 

స్వానుభనంబుల నొందుదురుగాక. 

శ _సిదులు, జానవిరోధులు 
చి on) డ్డ 

(బహ జ్ఞానాభ్యాసకుడు యెన్నడునూ తాను సిద్దులను అనగా అద్భుత 

శక్తులను సంపాదించుట యందుగాని, అద్భుతకార్యములు చేయటయందు 

గాని యిచ్చను పొందకూడదు _ ఇట్టివి యన్నియూ ముముకువునకు తన 

పరమ ప్రాప్తి సాధనముకు ఆటంకము కలిగించు అల్బ ప్రజ్ఞలు న 

లోకమునందు గూడ యిట్టి సిద్ది, శ క్రులున్న వాడు గొప్ప జ్ఞానియనియూ, 

లేనిచో వాడు జ్ఞాని కాడనియూ గూడ సామాన్యా ప్రాయమొకటి యున్నది. 

సిద్దులు, మహిమలు యున్నవారు అపార శిష్యబృందము కలిగి, లోకము 

నాకర్షించుచుందురు, ఇదియే వీరికి కలుగు లాభము కాని; పరమాత జ్ఞానము 



హితోపదేశము గా 

లాభము కాజాలదు. సామాన్య జనులు యీ సిద్ది సామర్థ్యములను ఆల్ఫ 

మెనవని (గ్రహించజాలక కేవల కుతూహల మా(త్రముతో వీనిని కోరుచుందురు. 

ఏలనన యీ సిద్ది శ కృలన్నియునూ మానవునికన్న అల్ఫోపాధులయందు 

ఒకొక్క దానికి యొక్కొక్క శ_క్తి సహజముగనే కనబడుచున్నవి గదా- 

అవి యేవియనిన ఆకాశ గమనశ క్తి ఖేచరములకున్నూ, జలమందు సహన, 

చలనశ కులు, జలచరములయందునూ ॥ ఆకర్షణ శక్తి అయస్కాంత శిలల 

యందున్నూ, భూమిలోపల వ: కములందు నివసించు శక్తి సర్పము 

యందున యున్నూ, అగ్నిని తిను క్తి నిప్పుకోడులను పక్షులయందునూ, 

(వకాశశ ర్తి కొన్ని మణుల యందునయున్నూ, మిణుగురు పురుగుల యందు 

గూడ సహజముగ నున్నట్లు అందరకునూ తెలిసిన విషయమే. ఇంకనూ 

చాలా దూరము చూడగల శ_క్రియునూ, చాలా కాలము వించు శక్తీ 

యునూ గూడ కాకులకున్నూ సహజముగ యున్నట్లు తెలియుచున్నది. ఇవి 

యన్నియూ మానవ, యుపాధికన్న తక్కువ జీవోపాధులేకాని యెక్కువ 

కావుగదా. ఇదిగాకనూ చేతను డై నమానవుని వలననే అ: తనములై న యంత్ర 

ములను యుత్పత్తిచేసి వాటివలన అద్భుత కార్యములు - యించు శక్తి ఒక్క-' 

మానవుని యందే యున్నది గాని అచేతనములగు యం(త్రములకు లేదుగదా. 

అయినను మానవుని శక్తివల్లనె వివిధ యంత్రముల వలన యీ కాలమున 

అనేక అద్భుత కార్యములు చేయించబడుచున్నవి. లక్షల మైళ్ళ దూరమున 

నున్న దృశ్య, శబ్ద. (శవణములు చేయుటయున్నూ, వేల మైళ్ళ యెత్తున 

లక్షల మైళ్ళ యందు ఆకాశ గమనాదులున్నూ, లక్షల సంఖ్యకు మించిన 

గణితములు క్షణకాలమున చేయుటయున్నూ, జలమునందు మైళ్ళ లోతున 

సము(ద (ప్రయాణ నివాసములున్నూ, అది యిది యననేల అత్యల్పకాలములో 

సగము (పసంచమును నశింప యగలుగు ఆ యుధయం త్ర ములున్నూ 

మా నవుడు కని పెట్టి వ్యవహరించుచున్న విషయము గూడ జనసామాన్య 

మున కాలమున తెలిసిన విషయమే. అయిననూ యిట్టి గొప్ప విశేష శక్తులు 

కలిగిన వన్నియూ మానవుని కన్న తక్కూవభయైన వోపొధులయందు గాని 



=e 
చున్నవి. పెన యుదహరించిన విశేష శ కులన్సియూ, మాసవునిచే చేయ 
బడిన జడములై న యం(్రములయందు గాని లేనిచో మానవోపాధికి, 
తక్కువయైన జీవోపాధులందే కనబడుచుండుటచే యిట్టివి యన్నియూ అల్ప 
ములు, అ అనిత్యములు, వికారములు మా(కమేయని (గ్రహించవలెను. ఇవి 

యన్నియూ కొంతకాలము మా ఏముండి పర్ణవసాః ఏమున మానవునకు దుఃఖ 

మునే కలిగించుచున్నవి, ఇట్టి అనిత్యములను వదలి తన పరమార్థ సత్య 
స్వరూపమైననిత్యని రతిశయ సుఖపదార్థ మును తెలిసికొని, తాను శౌ శత త్ర 

సుఖము నొందుటయే జ్లానాభ్యాసకుని యొక్క కర్తవ్యము పరమ ఆశయ 
ముగా నుండవలెను __ ఇట్టి సద్ది శ కులన్నియూ అల్పములు, అనగా పర్యవ 
సానమందు దుఃఖము నిచ్చునవి. ఇవి య యన్నియూ అనాత్మకు సంబంధించిన 
కాని, ఆత జ్ఞానము నిచ్చునఏ కావు. కావున నీనియందు జ్ఞానాభ్యాసకుడు 
[భమజెందకూడదు, ఆద్యంతము ము లేక సదామానవృనకు నిత్య నిరతిశయ సుఖ 

స్వరూపము నిచ్చు నటువంటి బహ 

అనిత్యములై అల్స సయోజనకరములై స సి 

జ్ఞానాభ్యాసకుడు యిచ్చయించ 

లేక మానవ (పజ్ఞచె, అచేతనములె న యృర్మతములుగా గాని తెలియబడు 

ల 

మహ త్రుల నెన్నడు ఇహ 

సందర్భమును, స్పష్టసరచు 
నట్టదె నాజ్ఞప్రియందున్న యొక విషయమును తెలి" పెదను_ అది యేదియన జ్ఞాని 
మైన యొక మహనీయు డొకనదియొడ్డున కూర్చుండగా వారి కడకు, శిష్య 
డౌకడచటకు జని మీరింత విఖ్యాతిగాంచిన మహానుభావులు - నాకు జలము 
మీద నడచు విద్యను బోధింపవలయునని యడిగెను _ అందులకు ఆమహ 
సియుడు అనై బోధించెదననియూ దానికి గాను ముందుగ హృదయము 
లోతు జలమందు నిలచి నలుబది రోజులు నిరాహార దీక్షతో నుండి యొక 
మంత్రమును జపించి రావలసి యుండునని చెప్పెను. అది వినిస వెంటనే 

యిట్లు కోరిన శిష్యుడు సంకోచముతో నిలబడి యుండెను _ అది చూచి 
వారి యుభయులకు, నెదర నదియందుననున్న నావ నొకదానిని 
చ గురువు శిష్యుని చూచి ఆవవానితో పీనిని ఆవలి యొ డ్డుకు 

దాటించి నీ మామూలు రుసుము సుకొనమని చెప్పి, శిష్యునితో పీవా వావలి 
యొడ్డుకు వెళ్ళి నాదగ్గరకు రమ్మని చెప్పిరి. ఆ శిష్యుడ డే వె వెళ్ళగా ఆ నావ 

వాడు కొద్ది వై నలు 'హూత్రమ పృచ్చుకుని, ' ఆ శిస్యుని తన నావనమీద ఆవలి 

(7 
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యొడ్డు 3 చర్చను. శిష్యుడు తిరిగి గురువు గారి యొద్దకు రాగా నిది దాటుటకు 

ప్ మ్ యిచ్చితివని యడిగిన మీద, కొద్ది పెసలు మాత మిచ్చితినని 

జవాబు చెప్పెను, ఇంకనూ నది దాటుటకో ొంతకాలము పట్టినదనిన కొద్ది 

కాలమే పట్టినదని + చెప్పెను -- అప్పుడు శిమ్యుని చూచి జలమందు "నడుచు 

సీవిద్యతో 'సవు చేయదలచినది నదీ జలమును డాటుటయే గదా _ అట్టి కార్య 

మును, నీవు సలుబది రోజులు, నిరాహార దీక్షతో గొంతులోతుజలమందుండి 

మంత జపముచేసి సాధించుట మంచిదియా, లేక సులభమా, లేనిచో కొద్ది 

పై సలిచ్చి, కొద్దికాలములో అచేతనమైన నావ సహాయము వలన ఆవలి 

యొడ్డుకు చె చేరుట “మంచిదియా, అని యడిగెను. అందులకు శిష్యుడు మారు 

బలుకక, సిగ్గుపడి వెళ్ళిపోయెను-కావున అల్బకార్య సాధనకు గాను యెష్టు 

డునూ అధిక వజ్జను, వినియోగించుట వివేకము, లాభకరమున్నూ కాదు. 

కావున జ్ఞానాథా ్వసకుడు, లోక వాసనచే తనకు అనిత్యములు అల్బములునై న 

సిద్ధులు కౌవలెనని కోరక తన పజ్జను తన నిత్య నిరతిశయ సుఖలాభ 

సొధనముకుగాను ఉపయోగించుకొనుటయే శ్రేయస్సు, వివేకము-తన పరమ 

(పొ ప్రీ పి సాధనమని (గహించి స్ట EX సిద్దలయందు వ్యామోహితుడు 

కాదగదు (బహ జ్ఞా జానులకు సిద్ధిశ కు అండవలెనను నియమములేదు. అటి టివి 

యున్నను జ్ఞాని వాటిని ప్రజారంజనకు గాని, కష్యనం గ్రహమునకుగాని 

నుపయోగ మెన్న టికిని చేయడు. కావున మానవులు యిట్ల సిద్ధి నే క్రులనే 

చూపువారిని గుజీంచి వారు (బ్రహ జ్ఞానులని _భమజెందుట “వివేకము. 

మోక్షసాధనవివేచనానుసంధానామృతము 

ఈ |సపంచమునుగురించి ముముకుపు యెంతవిచారించిననూ - వ జడ 

ములే అధిష్టానాధ్య స్తములై వినర్తముగా, మి(శశితమై యీ దృశ రూపమున 

భాసించున్నవి వి గాని 'మరియేయితరమునూలేదు. ఈరెండింటిలోనను అధిష్టానము 

సత్యముగాను అధ్య స్తము కల్పితముగాను నున్నవి. ఇందు అధ్య స్తమంతయూ 

అనాది చూతూ పభావముచే కల్పతమైన జడము. షది::పరమార్దసత్యముకోదు. 



య 
(ది హ్మవిద్యానుస నాన వర ఎణం ey (se) 

కానియిది అంతయూ నవ్యవహారసత్యరూపముననున్నది. ఈ వ్యవహార 

సత్యములన్ని యూ అనిత్యములు, కల్పితములు, అవా _స్హవములు, పరమార్థ 
జ న క ఇ అస a EG బ్య బ్య పో అర్య సత్యమనునది, నిత్యమైన సత్యపదార్థముగానున్న సర్వాధిష్టాన పరిప్పూర్ధ 

వైతస్యమొక్క-టియే. ఇట్టి అఖండాద్వి *య సర్వాధిష్టానమండే అనాది 
రా (పవ చే య శ్ర మూ తమె | సకాశిం? నావి, మాయ (పభావముచ అధ్య స్త్రమంతయును కల్చితమై (పకాశించుచున్నది 

ఈ అధ్య స్తజ్ఞానమ (భాంతికల్పితమైన అహం, నేను అను (ప్ర తికి విషయ 
మెన వత్వమునున్నూ ఇదం, అను (ప్రపంచ .తితో గోచరించు సర్వ ర, అం i 

దృశమునున్నూ కలుగజయుచున్నది. ఇదియంతయునూచేరి సత్యానృత 

ములు మిధుసీకృతములై జగదంత:ఃపాతియైన జీవునకు అనాది మాయా (ప్రభా 

లను కలుగడేయుచూ యీ (ప్రపంచ (ప్రవాహరూపమున జనన మరణాదులతో 
జీవునకు సుఖాభాసమును దుఃఖ భోగానుభవములను కలుగజేయుచున్న ది. 
ఇదియే "వునియొక్ష సంసారస్థి తి-ఇట్టి సంనారస్థితి దుఃఖములనుండి, ఆత్యంతిక 

దుఃఖనివృ త్తికోరు పడు తన నిత్యానిత్య వివేక, (శవణమననములచెత 

(భమకల్పితమైన యీ అధ్య స్తస్వశరీర సర్వదృుశ్యమునంతయునూ, శాస్త్రీయ 
జ్ఞానపూర్వకముగ త్యజించి తన వా_్తవస్వరూపమైన అధిష్టాన స్వరూపాను 
భవమును పొందుటయే మముకువునకు సరమ క_ర్రవ్యము, అనుసంధానాద్య 

భ్యాసములు జిజ్ఞాసువునకు తన మోక్షప్రాప్తికి _పధానములగుచున్నవి. దీనిని 
గురించి వివిధనిరూపణలలో సందర్భానునారముననూ (పత్యేకముగ నూగూడ 

విశదీకరించియున్ననూ అనుసంధానాభ్యాస (ప్రక్రియ ముముకుతరణోపాయ 
మున కమృతతుల్యమగుచున్న ది. జిజ్ఞాసువునకిదియె ముఖ్యసా ధనము_కావున 
“అవ్య త్రిరసకృదుపదేశాత్” అను వచనము ననుసరించి ముముక్షువున కమృ 
తతుల్యమగు వివేచన సారాంశములను అనుసంధానదారుర్ణ్యమునకుగాను 
సం(|గహించి యీ దిగువ నిరూపించుచుంటిని _ కాన యిందు అధిష్టానాం శ 

మును స్వరూపలక్షణములచే ముముక్షువు తన వాస్తవ స్వరూసముగ (గహించి 
నిశృయమునొంది అధ _స్తములయిన న్య శరీర సర్వ దృశళ్యమునూ ఆనిత్య ము 



లునూ, అవా సృవములుగనూ తెలిసికొని వానిని తన సత్య 

సూర్వకమగ త్యజించిన శేషించునది తన వా _స్తవస్వరూ మైన పరిపూదర్ధ 

వై తన్యాధిష్టాన మెయగును. ఇట్టి అధిష్టాన స్వరూపజ్ఞానమును సంపాదించి తన 

చిరకాలాభ్యాస సపటిమచే స్వానుభవమునొందుటయే జీవనికి కృతకృత్యత _ 

"వుని వాస్తవ స్వరూపమైన సర్వాధిష్టాన స్వరూపమును బాగుగ గుర్తించు 

టకు గాను ఆఅధిష్టానాధ్య స్తములు 'రెండింటియొక్క_ స్వరూప లక్షణములను 

బాగుగ వివేచనచేసి తెలిసికొనవలయును. వాటి రెంటియొక్క స్వరూప 

వై లక్షణ్యములను యిచట పరి లించుదము:- 

అధిజ్ఞాన లక్షణములు అధ్యా న్దలక్షణములు _ బీవ్రునోన 

ఖద్దో- వ్రకు (బివ్యా అధిష్టాన ము బీవోత్సర, విగ్ త్తులు అధ్యా సము 

003 వత్వము వుని స్తూల దేవాము 

సూకో పాధియైన అంతఃకరణము 

సర్వదృుళ -ము, క_ర్తృత్వాదులు 

2. పరిపూర్ణము, సచ్చిదానంద _ పరిచ్చిన్నత - అనృతజడదుఃఖములు 

. ఆత, శుద్ద వుడు... అధిష్టానము 

. నిత్యుడు, అవికారి, అసం సంబంధిత్వ, వికౌరిత్వ, ఆగంతు 

గుడు కతములు 

4. పరిపూర్ణ ము, అఖండము న్న, న్నఃచి(తవిచిత పరిచ్చిన్న 

స్వరూపములు 

. సుఖస్వరూపము, ఏకము... దుఃఖము, సద్వి "'యత్వములు, పరి 

అద్వి -యము చ్చిన్నత్వములు 

- . సచ్చిదానంద లక్షణములు. అనృత, జడ, దుఃఖములు... 



42 బహ విద్యాను 

1. వినాశరహిత, నిర్వికారత్వ 

ములు " 

. స్వ పకౌళము - నిత్యము 

. స్వరూప సుఖము 

. దైజ్లాన ఘనుడు, సుఖ 

సరూపుడు “ 
(=) 

(.కలాంతమందు నిర్వి 

శేషముగనుండు సత్సదార్గము. 

8. ఆత్మయే కద్ధ "వుడు 
(బహ్మసర్వాధిజ్ఞానము-- 

19. ఆధిష్థానము ఏకము లా 

అద్వి యము... 7 

tn 

నాన దర్పణం 
ద 

సవికారిత్య __ వినాశములు 

పర పకా శము__అనిత్యము 

దుఃఖము... విషయసుభాభా సము 

"వోపాధికుడు _ సంసారి, దు ఇ క్షా 

అవా_స్తవము (్రాంతి.కల్పితమువ___ 

పరిచ్చిన్నము | 

అనెకములు-_జననమరణ సంసా జ 

కము కొలది 

సూర్యా సమయాది వ్యవహారకా ఆ 

రూపము న 
ల 

౮ ల్పాంతమందు. లయమొందు న 

అసత్సదార్రములు 
తా 

ఆత్మ స్వదాపమెన యీ జీవుని కే, 
రా శ 

జీవ త్వ ము (భ్రాంతి కల్పితమువ--- 

అధ? సము. 
ని 

భిన్నభి న్న పరిచ్చిస్న సర్వోపాథు లా 

' అధ్య స్తములు 



20. నిరుపాధిక పరిపూర్ణ నోపాధిక భిన్న, న్న, పరిచ్చిన్నో 

చ తన్యము పాధి చె తన్యములు. 
చ్ాలా 

రై 

2. త్రివిధ పరిచ్చేద రహితము, చిత్ర, విచి |త, న్న, భిన్న 

అఖండము అపరిచ్చిన్నము--- పరిచ్చిన్నములు 

22. నిరవయవ, నిష్ట్రియ, నిర్షణ సావయవ, గుణ, (క్రియా విశెష 

సరూపము ములు గల వసు సముదాయము. 

2 _ ఆత _సహజవనువు-- నూల దేహ ఆంతఃకరణములు 
అవి యు 

ల. ఆత అపరిచ్చిన్న సుఖ అనిత్యములు, పరిచ్చిన్నములు, కల్సి 

స్వరూపుడు--నిత్యుడు తములుదు౩ఃఖస్వయాపములు 

2. కర్తృత్వ భో క్రృత్వములు కల్పిత కర్తృత్వం భో క్షృత్వములు 
లెని సుఖస్వరూపుడు- . కలిగిన దుఃఖ స్వరూపము 

వత్వము 

2 , చిదాకాశము అధిగ్రానము మహాకాశాదులు అధ్య స్తములు-- 

అని యిట్లు, ముముటవు ఆధిష్టానాధ స్రముల వై లక్షణములను 

బాగుగ (గహించి ఆధిష్థాన మైన తన వా_స్తవ స్వరూపమును చిదాకౌశముగ 

భావించుచుండవలెను _ - వుడు తన సత్యస్వరూపమును, వ్యవహార సాదృ 

శ్యములతోడనే (గహించవలసి యున్నది, ఇట్టి వానిలో వనికి తన సత్య 

స్వరూపమైన చిదాకాశమునకు సన్నిహిత సద్భుశ మైనది నుహాకాశమె. కౌని 

యిది వ్యవహారములోని ది కావున ముముక అనుసంధానమునకు యీ చిదా 

కాశ, మహాకాశములకు గల వై లక్షణ ములను గూడ (గ్రహించ వలసి 

యున్నది. అటి ఇదము లెప్వి యనిన :-- 



బహ విదా నుననాన దర్శణం 
ఆ థి 

నో అయ eden. ad 

5దొాకొత్ యు యవోకాళ యు 

. అధిషానము-- అధ్య స్తము 
అ అవ 

2. నిత్యము అవినాశ-కల్పాంత అనిత్య మై, కల్పాంతములందు 

ములందున, నిర్వి శేషముగ శేషించు 

చిదాకాశ ము నిరవకాళ 

చశ్ట్ం చునదిఆసత్సదా రము__ 
@ 

జన్యపదార్లము _ జడము 
థి 

మహాకాశము _ అవకాశము నిచ్చు 

మెనది, నిర్వికారి. స్వభావము కలది __ వికారి 
యా 

పర్మప్రకాశము-_ 

ఇవిగాక మిగతా అంశములలో మహకాళమే __ చిదాకాశరూప 

(బహ కు అతిసన్ని పి హక మైనది. కాన ముముక్షువు తన అనుసంధాన సమాధ్య 

భ్యాసకాలములలో తన సత్యస్వరూపము నిర ల మహాకాశమువంటిదని భావన 

చేయుచు _ దీనికి విలక్షణమైన తన, నిత -త్వ, నిర్వికారిత్వ, సరిపూర్ణత్వ 
ములను (గ్రహించుట యావళ్యకము _ ఏలనన మహాకాశము డె దై గతకోటి 

లోని జన్యము _- వ్యవహారములోని భూతకోటిలోనిది. కాన కల్పాంతమున, 

నశించునది - తాను నిర్విశేషముగ శేషించువాడు పరిపూర్ణుడు. ఇంకనూ వికా 

రిత్వములు శనకులేవు. కాని ఆకాశము అవకా శ మిచ్చు వికార స్వభావముకలది. 

కాన యిట్టి లక్షణములు తనయందులేక తాను మహాకాశము వంటివాడయిన 

నిత -, నిర్వికార, పరిపూ ర్థస్వరూపుడనని అనుసంధానాదులను ముముతు వభ్య 

సించుచుండవలను __ అప్పుడు తన పరిపూ ర్ఞలక్షణములను ముముకు విట్లు 

అనుసంధానముచెయు చు వృత్తిని (బ్రహో కారాకారితముగ నొనరించు 

టకు ఆన సత్యస్వరూసముని నిటుధా?నించుట పరమా పినాధనము: న 
గా ధ్యా 

వ్ 

శో|| చిదాకాశ సంరూపోహ ౦ | సచ్చిదానందలక్షణ:ః | 
యా స . 

నిత స్పర్వగ గళస్థా బణు౬ఒరచలోఒయంసనాతవః || 



మోకసాధనవివేచనానుసంధానామృత ము 

అని నిరంతరము భావన చేయుచుండవలయును = ఇదియే బహ భావన -_- 

చిదాకాశమన్ననూ, (బహ్మాయన్ననూ, జీవుని సత్యస్వరూపమన్ననూ 

యొక్క-టియేయని (గహించవలయును -- 

చిదాకాశస్వరూపము __-- సర్వోపాధివినిరు ఆ త్ సర్వాధిజ్టాన న స్వ 

కాశ, జగదుత తత్త సతిలయ వివ _ర్రకారణ, (త్రికాల లాపరిచ్చిన్న క (త్రివిధభేద 

రహిత మై, కల్పాంతమందు నిర్వి శేషముగనుండునట్టిన్నీ _ సూర్యోదయ 

సూర్యా “సమయ రహితమెనట్టిన్ని. మహాకాశమున కాధారమె: ట్రిన్ని, నిదర, 
వానా ౧. రు టై హ్ 

నిరతిశయ, అద్వి య, అసంగ, అఖండ, పరిపూ రచె తనా౯ధిషా వము- చిడా 
“ణల త న 

కాశమన్ననూ (బహ. యన్ననూ క్క-టియ. ఇతిచిడాకాశ సఃరూపమి 

జీవునియొక్క- వా స్తవస్వరూవము. దినిని తెలిసికొని స్వానుభవమునొందుటయే 

జీవిత పరమావధి, మోక్షపా పియగుచుుది ఇదియే జీవుని అద్వ్వైచ 

కి సారాంశము, ఇంకనూ జీవుడు వా సవమున (పజ్తానఘనుడు - ఇట్టి అన వు చ UR) 

సత్యస్వరూపమును బడయుటకు “ఓం, | పజాన ఘన, (పకగరో(బఅహ్మావాహ 
డో సు లి జ “శక 

మసి '" అని అరసహితానుసంధానమును చెయుచుండవలయును _పెవాక్య 

మున కర్ణమేమనిన :- - ఆహం, చేను ఓంకారవ్యాచు చె, (ప్రజ్తానఘనుడై, 

సర్వులఅంతరమున (ప్రత్యగాత గా తిలియబడుచున్న (బహ ను _ అని తెలిసి 

కొని అనుసంధానాదుల నాచరించుచుండుట (ఘఫలదాయకము -- (ప జ్ఞాన 

ఘనుడనగా సర్వోపాధివినిరు ర్త సర్వాధిజ్ఞాన, స్వ్య్యప్రకాశ అఖండ పరిపూ జ్ర 

దై అన్యస్వరూపము అని గహించవలెను జ జిజ్ఞాసువు జన మనోవృ తిని యి 

చ నిర్వికార అఖండ, పరిపూర్ణాకారమును పొందించుట యే, (బహో ఖఇండాకౌ 

వృత్తి తియనబడును. ఇదియే ముముక్షువున ఏకభ్యానామృతము - (భుమోకదాయ 

కమగును. జీవుడు వా స్తవమున తాను అఖండ, పరిపూ ర్హజ్ఞానస్వరూపుడు -- 

కాని తాను అవిద్యావివశుడయి తం పరిపూ శ్రతవమునుమరచి, సరిచ్చిస్నుచ్వము 

నంగికరించుటచే యో సంసారమంతయూ" జీవునకు కలుగుచున్నది. కావున 

జీవున కిసంసారిదుఃఖము ఆత్యంతి తికనివృ త్తి తీయగుటకు జీవుడు తాను మరిచిన 

తన సత్యజ్ఞానానంతి తలక్షణములను గుర్తించి స్వానుభవమునొందనల యును. 

ఇట్టి అనుసంధానా భ్యాసాదులే ముముక్షువు నకు సాకానో క్షసాధనమై ముక్తి 

నొసంగును. 
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మోక్షసాధనవివేచనానుసం ధొనామృతము 7 

స్ఫురించుచున్న తన వృత్తి త్రి సహాయముతో అనుసంధానాదులను చిరకాలము 
చెయుటవల్ల, తన పరమ ఫలమునకు లక్ష ముగాని తన వృ త్తిగూడ 
మూసలో లోహము కరగిపోయననే, ఆ స్వారూపమునిచ్చి మూస యెట్లు 
నిష్పయోజనమగుచు దో అ'స్పై యీ _బహా భ్యాసికి కాల *మమున స్వస్వ 
రూప నాకిత్కా-రము నొసగి వృ తి, తాను స్మిష్పయో జసమగును. ముముతుప్ప 

తన ఫలసిద్ది పరం౦త మూ, కల్పితమైననూ యీ తన వృత్తి తినే తన అసు 

సంధానాదులకు సాధనముగ గహిందవలెనుగాని వేరు దారిలేదు. సమ స్త 
గావ్రబ్ ధయునూ, వ్యవహారదశయందు నాధకునకు తెలుపబడినదేగాని, 

పరమార సితిలో నేమియునూలేదు. కావున ముముయఘు 

వరు, తము అదే పత సిద్దిని పొందుటకు అనగా సంపాదించుటకు యీ అను 

. సంధానమను శాస్త్ర్మప్యకియను ముఖ్యసాధనముగ (గహించి, తమ అద్వి 
య స్వస్వరూప సి సిద్ధికె సతతాభ్యాసము చేయుచుండుట వివేకము, పరమ 

శేయోదాయకము. ఇట్లి అభ్యాసకుడు కాలక్రమమున (భమర టక నా యము 

ననుసరించి అద్వి *య సాక్షెక్క్ళారము నొందునని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. 

(బహ జ్ఞానాభ్యాసకునకు ౪ శాస్త్రము [పమాణముగాని వేరొండు కాజాలదు. 

కావున యీ అనుసంధాన మనునది ముముక్లు యిష్టసిద్దికిగాను శాస్త్రము ' చెప్పు 

చున్న యొక వ్యవహార(ప్రక్రియ, యని (గ్రహించి నిస్సం శయముగ 'దీనిని 
పీతి నిశ్చయములతో నభ్యసించుచుండుబయే ముముకువునకు తన పరమార్థ 
సాధనము. సిద్దునికి అనగా పరమార్థ సితియందు అను] సంభానాభ్యాసాదులతో 

పనిలేదు, అట్టి 'స్టితియందు నె సాధకుడుగాని, సాధించవలసినదిగాని నేమియూ 

నుండదు. ఏలనన అప్పుడు సమ స్తమును ఒక్క-టియెన అఖండాద్భ య 

పదార్థమే యగును. ఇదియే సరమార్థస్థితి. ఇట్టి స్థితియందు, 

తో 
C౧ 

11 ననిరోధోనచోత్స త్రి త్రి ర్న బద్దోనచసా ధకః | 

సముముకుర్న వె ముక  ఇత్యేషా పరమారతా 
అ 

శానా ఈనిన 

అనగా సృష్టి (పశయములుగాని, బద్దుడనిగాని ముకుడనిగాని, ముకి 

(ప్రయత్నించు సాధకుడనిగాని, ముము ఫీవనిగాని, నమియునూ యుండవు. 

ఈ వ్యవహారము లన్నియూ కేవల కల్పితములు తప్ప పరమారమున లేవని 
మ! 

భావము. ఇంకనూ వునకు, 



“వా స్తవౌ బంధమోక్షాతు (శుతిర్న సహాతేరరామ్” అనగా వా స్తవ 

మైన బంధ మోక్షములను (శుతి యొంత మాత్రము సహాంచదు, అని పంచదశి 

కారులె న విద్యారణ్యస్వామి [శుతుల నాధారముచేనుకొని తెలుపుచున్నారు, 
ర లిం 

౧0 

అట వ్ ప య. ఇ ఇ హా కిర్ సు ~~ oN 

cv Dw Ss? పం ఎ 
ఆ ఇవో 

మానవుని పరమారిసఃరూపము ఆత. _ ఈ ఆత స్వరూపము పరమ 

ప నగా యెప్పటికిని నశించని నిత సుఖస్వరూపము -- C+ ల్ల త ట్ర 

5 

కనుకనే “ఆతా నంచే దకానసీయాదయమసి. తిపూరుషః, . కిమిచ్చన్ 

కస్యకామాయ డశరీరమనుసంజర ”, “*తరతిళోకమాత విత్” అనురెండు 

(శుతివాక్యములునూ పరోక్షముగా తెలిసికొన్న జ్ఞానమును అపరోక్షముగా 
షః 

(గహించి యీ ఆత ను తాను అనగా నేనే అని యే పురుషుడు తెలిసికొనునో 

అటివాడు నిష్కాముడై సంసారదుఃఖమును డాటును, అను తాత్సర్యార 
- య 

మునుతెలుపుచున్నవి. (శ్రీవంచద శికారులు సరోక్షముగనున్న జ్ఞానమునుఅపరోక్ష 
ముగ చేయునట్టి యీ “ఆతా నంచెత్” అను శుతివాక్యబో ధనే ముఖ్యముగ 

తృ_ప్తిదీపప్రకరణమందు అనుభవదృష్టాంతములతో తెలిపియున్నారు _ ఈ 
= 

ఆత  పరమసుభస్వరాపము, న్వానుభవె క వెద్యముకాని మరొకటికాదు- టో వ లీ 

ఇటిన్వాసుభవముగలుగుటకు గురుశా స్ర్రబోధయెంతయున్న నూ ముముకువునకు 

తాను (శుత్యు క్యనుసారమునచేయు స్వామభవవివేదన, విచారణలు, తనకు 

కన పరమార్దస్టితిని వ్యవహారసాభనములవల్ల నే పొందవలయునుగాని అన్య 
మార్గములేదు -- ఇచట వ్యవహారమనగా తన అంతఃకరణోపాధియని 



సంకీ ప అనుభవవాక్యములు 
PE) 

(గ్రహీంచవలయును. వ్యవహారమునకు అనుభవము బలము. శాస్త్రమెంత 

దోధించిసనూ జీవుడు తన ప్యవహాో రానుభవమువ Ce అసగా జ్ఞానమువల్ల ౫ 

తన నిక్యానిత్యవిచేకమును బె బాగుగపరి లించి (గ్రహించగలుగును. ఇట్టి నిత్యా 
_నిత్యవివేకజ్ఞానము జీవునికికలిగినగాని తనకు తరణోపాయము కలుగదు. 
కాన (శుతియు క్రముగ తన అనుభవవిచారణలు ముముక్షువున కధికోనయోగ 
ముగ నుండును. 

(ప్రత కొదులవల్ల తెలియబడునదిగా దు. కాన ముముక్షువునకు (శవణానంత 

రము సా పనుభవవివేచన, మసనాదులు, అత్యావశ్యకమగుచున్నవి. గనుక 

యింతవరకుచేసిన మన (గంభవి చారణ, మననాదులనుబట్టి అధికారియైన 

ముముక్షువు తగ అనుభనవిచారములవల యిట్లు తెలుసుకొనుటచే, తన 

మిక్కిలి సహకరించును. ఎట్లన వివేకియైెన |ప్రతిమానవు 

లేక అంతఃకరణము, ఆత్మ, యనునవి 

యున్నట్లు తలచుచున్నాడు. ఇందు తన దేహము తన లోకానుభవమును 

బట్లియే, ఏదోయొకరోజున దహనసంస్కారమునొందుననియూ అందువలన 

గూడా తనకు యీ దేహము కాష్టతుల్య మేననిగ దా మానవుడు తలచవల 

యును. ఇట్లుండ తసచేహము, దహననంస్కారమైనప్పుడు మిగులునది తస 

అంత:ఃకరణమను సూక్ష. దేహము, ఆః త్మయూఏ కడా, కావలయును. ఇందు 

యీ అంతఃకరణమనునదిగూడ, మన యు క్యనుభవవిచారములచేతనే యిది 

కల్సితము, మిథ్యాబదార్హమనిగూడ తెలిసికొనియుంటిమిగదో _ మిథా , 

కల్పితవస్తు వెదియైననూ తాత్కా_లికముగనున్నట్లుతోచునేకాని యెప్పటికై ననూ 

లెనిదెకదా కావలయును. ఇట్టిదానిని వా_స్తవముకాదని తెలిసికొనుటయే 

ముముకు కర్తవ్యము. కాని స్తూల దేహమువలెగాక యీ అంతఃకరుణోపారి, 

వివేకులను. సహితము, తానుగూడ సళ [మైన ఆత వలెనే, తాను సత్యమైనదాని 



(బహ విద్యానుసన్దా నై న చర్చణం 

జీవభాంతి. కాన లోగడ మనము తత్మాంతఃకరణధర ముల వై లక్షణ్యము 

లను పరి లించి యీ అంతఃకరణోసాధి, నల (పారబ్లక PY సలానుభవముకు 

గాను కల్పితమైనయుపాధి యనిస్నీ, మిథ్యయనిన్నిగూడ తెలిసికొనియుంటిమి, 

ఇట్ట కల్పితాంత ః:కరణమునుగూడ స్టూలదేహముతోబాటు, మనము జాన 

పూర్వకముగ త -జించిన యెడల మిగులునది తననిత్యమైన ఆత్మ యొక్క 

టియేగదా. అట్టి సత్యాత యే తన వా_స్తవస్వరూపమని, ముముక్షువు తెలిసి 

కొని స్వా నుభవమునకుగాను తత్సషరూపమును తానుగ చే అనుసంధానాభ్యా 

సాదులను చయుచుండుట  స్వానుభవమునకు సులభముగనుండును. ఇట్టి 

జానముగలవానికి తన అంతఃకరణము నాాశయించుకొనియున్న అహంకార, 

మమకారములు, నశించి, - (ప్రకాశించుదీపముచేతిలోగలవానికి చీకటియెదుట 
త 

నుండ, రనటుల యుండజాలవు. అనగా జీవునికి తన సత త్యజ్ఞానాను భవమువల్ల 

యవి నశించును. అనగా జప్తనికి తని యథాభస్వరూపజ్ఞానము వల యవి 
(€ నా ౧౧ 

సన్ంచును. 

ఇంకనూ మహేవాం రము ముముకువు= “అహం[బహో స్మి” యని 

తెలిసికొనిన 6 అహాం Ss 

జ్ఞానంసత్యం, అ దనం. అనగా సత్య శబముషెత, నిత్యమైన జాన 
జాన్స్ 

మనిన్నీ అనంత బముచెత పరిపూర్ణజ్ఞాన నమనిని (గహించి నిత మనో 
లలి 

ళ్ క్షా న్ని 

యెన్నటికిన్ని నశించనటువంటిదనిన్నీ, వికారరహితమైనటువంటిదనిన్నీ, పరి 
పూర్ణమనగా బాహా భ్యంతరములయందంతటను నిండియుండునటువంటిద 

నిన్నీ తెలుసుకొని యిట్టి పరిపూర్ణ నిత్యజ్ఞాన వ నేను అనగా త తన సత్యస్వరూప 

మనిన్నీ ముముక్షువు (గ్రహించిన తన సత్యస్వరూపానుభవమువకు సులభ 
సాధనముగనుండును. 



(1 సంక్షిప్త అనుభవవాక్యములు 

ఇదిగాకనూ (శుతి ఆ (బ్రహ సచ్చిడానందరూపుడు అనియూగూడ 

తెలుపుచున్నది. ముముక్షువు ఆ స్వరు హాపమే తసది అనగా నాదియని అను 

సంధించి తెలుసుకుని అనుభవమును పొందవలయును. అందులకుగాను ఆధి 

కారియెన ముముకువు యిటు (గ్రహించిన, సులభనాధ్యముగనుండును. ఎటన 
యు గం 

ఆ (బహ సత్, చిత్, ఆనంద రూపుడనియేగదా తెలియుచున్నది. అట్టి 

(బహ తాను అనగా నేను, అని తెలిసికొనుట యెబ్షనిక ల్ నోక్ర కవ్యవహారము 

నందు కేవల “సత్” శబ్లము చేతనేగదా సమ సమ తెలియబడుచున్నవి, 
9 అట్టి సత్ శబ్లముచేతనే 'సర్వులును వారు, వారు, నేను ఉన న్నానని తెలిసికొను 

చున్నారుకాని, నేను లేను అనిగాని, సన్ను శే నెరగవనిగాని యెవ్వరునూ 

చెప్పుటలేదు. ఇందుచేత? తాను సదంశమైన నిత్యుడనియూ, చిదంశమైన 

స్వ్య్రకాశుడనియూగూడ (గహించవచ్చును. తవను తాను తెలిసికొనుటకు 

యెనరునూ పరడోధనుగాని, ,ప్రకాశమునుగాని అపేకించుటలేదు. ప్రతి 

మానవుడును తను తాను సర్వకాల సర్వావస్థలయందును తనను తానే గుర్తిం 

చుచు తెలిసికొనుచున్నాడు. నిత్య అనగా “సత్” శబ్లముచే _వునికి తాను 

లేని కాలముగాని, దేశముగాని, వస్తువుగాని యుండుటకు వీలులేదనియూ, 

“దనితో శబ్లముచే తాను స ప్రకాళశుడు గనుక సర్వము తన (ప్రకాశము అనగా 

జానముచేతచే తెలియబడుచూ (ప్రకాశించుచున్నది. కాన, రాను అంతటనూ 

పరిపూర్త ముగ, తన సత్యస్వరూపమున యున్నట్లు తెలీసికొననలయును. 
కిది 

ఏలనన తన సత్యస్వరూపమైన జ్ఞాగములేని కాలముగాని, దేశముగాని, 

వస్తువుగాని, కనబడుటలే దనిన్నీ , తాను, సర్వదా చరిపూర్త జ్ఞాన స్వరూపుడనే ర జ 

నని తెలిసికొనవచ్చును. అయిననూ ఆనందాంశమును గురించి, యీ ఆనం 

దానుభవము సర్వులకున్నూ నాకున్నూగూడ సర్వదా కలుగుట లేదుగదా, 

ఇట్లుండుటచే, ఆయనయైెన డేను ఆనందస వగ రూపుడనని తెలిసికొనుట ట యెట్టను 

సంశయమును, ముముక్షువు చెందకూడదు. ఏలనన యే వస్తువు యందై ననూ 

యున్న అంశములన్ని యూ, ఒక్కసారిగనే తెలియబడవలెనను నియమము 

లేదు. దీనిని గురించి లోగడ విచారించి నిశ్చయించియుంటిమి. ఆయిననూ 
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ఆనందాంశమునుగూడ యిట్లు అనుభవరూపమునన _ తెలిసికొనవచ్చును. 

ఎట్లన, (బ్రతియ్ ఆనండాంశము. (పీతి యానందిములు రెండునూ కలసియే 

యుండును. ఈ (పీతి సర్వులకునూ, వారి, వారికి అన్నిటికన్ననూ తమ 

యందే యెక్కువగ కలుగుచున్న విషయ మందరకున్నూ తెలిసిన నదియే, కాని 

(పీతి అధిక మె నప్పుడు యీ ఆనందాంశము బాహ్యమునకు స్ఫురించు 

చుండును. 'శేనియెడల స్వస్వరూపమున (పతిరూపమున తనయందే 

యుండును. (ప్రతిప్రాణికియున్నూ యిట్టి (పీతి యానందములు తనయందే 

యుండుఏచే సర్వ "వులు అన్ని టికం'కెను తమనే ఎకు_ వగ అనగా 

సర్వాధిక్యముగగూడ (పేమను పొందుచున్నారు. ఇట్లు సర్వ (పొణుల 

హృదయమందున యుండి, సర్వదా తనను తాను తెలిసికొనుచు, అన్నిటి 

కన్ననూ అధిక ప్రేమను తనయం దే పొందుచున్న పదార్థమే ఆత.. ఇదియే 

(వతి జీవుడునూ నేను, నేను అని తలంచుచూ (పేమించుచున్న సత్యపదా 
రము. నేను అనుకొను తన వాస్తవ స్వరూపమేగదా యాత, ఈ ఆత 

యిట్టి సత్, చిత్, ఆనంద స్వరూపుడై (పతి జీవియందు యుండుటచేతచే 

ప్రతివారికినీ అన్నిటికన్ననూ తమ, తమ యందు మాత్రమే పరమ ప్రీతి 
కలుగుచున్నది. ఇట్లు కలుగని జీవి యేదియునూ లేదు. గనుక పతి -వికి 

యున్నూ యిట్లు 'పరమ(ప్రీతిగా తోచుచున్న (పీతియే ఆనందస్వరూపము, 

తనయందు తన కన్నిటికన్ననూ సరమ ,పీతిలేని జీవియే లేదు. అందుచే 
యీ ఆనందము సర్వతయూ నున్నదని యొప్సుకొనక తప్పదు. కనుక యిట్టి 

ఆనందము అనంతము. కాని యిచట యొక సంశయమునకు అవకాశ 

మున్నది. అది ఏదియన ఆత ఒక్కటియై, ఆయనయే సర్వజీవులయందును 
యున్నప్పుడు ఆయన స్వరూపమే అయియున్న, యీ (పీతి ఆనందములు 
ఒక్క తనయందే (పతి వికియున్నూ కలుగుచున్నదిగాని, సర్వ వులును 

ఆత స్వరూపమైనయెడల అన్నిటియందున, అందరియందున, తనయందు 

కలుగుచున్న (పీతి సమానముగా కలుగవలసినదేగదా ? ఎందులకు కలుగుట 
లేదుః తనయందు మాత్రమే యెందుకు కలుగుచున్నదని తోచుట 



ఆసు సంషే ప అనుభవవాక్యములు 
en.) 

Jt 

న్యాయమే _ వాస్తవము విచారించిన అట్లు కలుగవలసినదే_ఇట్టు' సర్వాత 

భావము కలుగకుండుబయే, జీవుని అనాది భాంతి - అనాదిమా యా ప్రభావముచే 

జీవుడు తన పరిపూర్ణ త్వమునుమరచి తాను పరిచ్చిన్న (భాంతిని పొందినవానినళె 

నబడుచు నానాజేవాను భవములను ఎం పచన్నాడు ఇదియే అధ్యాస. ఈ 

అధ్యాసచే (పతిజివియు తన శరీరోపా మాత్రము తానని (థాంతియుతుడై 

యితరోపాధులను అన్యముగా మూరు మ ఇట్టి జీవుని పరిచ్చిన్న (భ్రాంతిని 

తొలగించి తన వరిపూర్ణ స్వరూపమును పొందుకే యీ విద్యావిచారణల 

(ప్రయోజనము — అట్ట (పయోజనమునుపొందిన వునకు తనయందుకలుగు 

పీతియే సర్వజీవులయందునూ కలుగును. అప్పుడు తన సర్వాత. కత్వము తెలసి 

తాను యీ సచ్చిదాసందస్వరూపుడేయగును - కాన ముముక్షువు యిట్టి సచ్చిదా 

నందములు, సశ్యజ్ఞానానంత లక్షణములు తన న్వరూపమేనని,గహించి, సర్వదా 

అనుసంధానాదులను ' స్వానుభవసిద్దికిగాను యుచుండవలయును __ 

అజ 

మరియునూ (శుతి “ఏక మెవాద్వి యంబహ్మ”నేహనానా స్తికించన 

అనిన్నీ యింకనూ “సఆతా ” ోత తత్త్వమసి” అని జీవునికి తెలుపుచున్న 

అనగా వా_స్తవమునయున్నది ఆబహ్మయొక్క..డే _ తదితరమేమియున్నూ 

లేదు. ఆయనయే ఆత _ ఆయనయే నువ్వు అని చెప్పునప్పుడు, యెవరిఆత 

వారిలోనేయుండగా యీ ఆత్మ ఒక్క-డెట్లగును. ఆఒక్కడై న ఆత. నేనెట్ల 

గుదునను సంశయము నిట్లు నివ ర్హింప యవలయును. లోకానుభవమున (ప్రతి 

మానవుడునూ తానున్న చోటనే, యొక్కొక్క పరిమితాకారమైన సూర్య 
బింబమును చూచుచున్ననూ, లోకమునంతకునూనున్నది యొక్క-సూరు -డే 

గాని అనేకసూర్యులులేరని యెట్లు తెలుసుకొనుచున్నా మో అప్లే యీ ప 

ర్ం 

న్ 

మాత యొక్క-డే అయియున్ననూ సర్వజీవులయందు (ప్రకాశించుచున్న 

సమషిరూపము* సర్వాత్మగ రా శత్యేక దేహో? బాధులయందు అనగా (పతి 
న 

జవియొక్క హ్యూదయకమలమందు ఉజ్వల ప్రకౌశుడై సూరుక్షనిలాగున 
ఛలో ఆ హ్ 

తెలసికొనబడునడి (పత్యగాత్మ్కగను తెలియబడుచున్నాడెగాని ఆయనయే 



ఫనుసస్టాని క దర్పణం 
౮కి (sg ల (3 లం లై 

సర్వదా సర్వులయందును. సర్వపదార్లముల బాహ్యాంతరముల సరిపూర్జ్వ్యా సా 

యున్నాడు, యీ పరమాత్మయొక్క- డేనని తెలిసకొసవలయును _ కాని శ్రా 

నువు లిచట యిట్టిసం శయమును పొంచకూడదు _ ఆయన యొక్క డే ఆష్, 

యెడల, సుఖదుః ఇములుగూడ అందరాకునూ యేకకాలనుం దొ విధవా .- 

తోచుచుండవలయునుగదా యను అల్పయు ర కి నసుసరించకూడదు ఏలు శ =? 

యీ సుఖదుఃఖధర్మములు అంతఃకరణధర్మములుగాని ఆత్క్మధర ములుకా క్వ చని 

ర్ రోనడనే సయు శ్రికముగ తెలుపబడెను అయిననూ అట్ల ధర్మములు, కాడా 

విడిగా కనబడు టకేదేయనిన దానికి జీవుని అనాది (భా భాంతియే కారణము. వెత =: 

వివిధ పదేశములయం దున్న మానవులు, ఆయా స్థానిక పరిస్థితులను ౬ శై 

సూర్యుడు యీ రోజున రాలేదనియూ, సూర్యునికి మేఘము పటి సదని యూ 

మొదలగునవి యనుకొనుట అందరకున్నూ తెలిసి” విషయమే. కాని ఇకా = 

వము విచారించిన సూర్యుడు వచ్చుటగాని, హపోవుటగాని, యీ మేఘము లా 

యనను పట్టుటగాని యేమియునూ జరుగుటలేదు. ఈ మేఘములకునూ ౬౩ 

సూర్యునికినీ సహగయోజనముల దూరముండును, అయిననూ మన కొంటా 

కట్ట్లగుపడుచుండుటిచే యిట్లు న్యవహరించుచున్నాము. ఇంకనూ సూర్యా 

(గహణమందు రాహువు సూర్యునిపట్టుకున్నాడను యొక (భాంతి హప్యవహారూూ 

న్నదిగడా _ నిజమాలోచించిన యీ రాహువు సూర్యునిరన్స చాలా అల్ఫ్బు డు. 

ఆయనదగ్గరకు కూడ పోగల సమర్పుడుకాడు. కాని సూర్యునికి, కోటియో ఇ ౫ 

ములదూరముననున్న మానవులకు-(గ్రహసం దారములన ట్ల ల, మగముండు యేక 

మందలి _సూర్యబి వింబమునకు అడ్డమురాగా న న ఆ సూర్యుడు 6 రాహువుచే పట్టు£: యె క్ 

నవానివలె మనము గాంచుచున్నాము. కాని వాస్తవమున రాహువు సూరుజని 

సట్టుకొనుపయేలేదు ఒక్కుడుఅయిన సూర్యునకు స యీవికారములు (మార్చులువు 

అన్నియూ ఆయా (ప్రదెశములయందు శలుగుచుః స వాతావంణసితులను ౭ డై 

ఆయనయందు మనమారోపించుచున్నాము. ణప జీవులయొ క్క సవిధోవా దె 

ధర ములు, ఆత యందు కలుగుచున్న ట్లు జీవుని అనాది (భ్రాంతిచే తోచు 

చున్న'దేకాని, వాస్తవమున ఆ పరమాత్మ ఒక్క-డై. సర్వ్మప్రకాశరుడుగాను.౧ ఊఊ 

తానెట్టి వికారములను పొందకుండగనే సర్వమునూ, సర్వజీవులను వారి, భాతి 

పారబ్దానుసారమున  (ప్రకాశింసజేయుచున్నాడని, నిశ్చయముగ (గ్రహి ఆశ్ 

వలెను... , 
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6 (బహ విద్యానుస నా! వర్చణం 
అ 

నో 
జు 

డనుకదా : కౌన యిదియే నాతోనును చిదాకాశముగ నుండవరతెను. అయిసను 

ణీ 

వం 

కాశ మెకానిచో నాకు ఇను అను (సకాళశమును మరియొక పదార్హమిన్వజాలదు. 
© 

క్రా న నేను అనునది పరిపూర మె నాలోయున్న చిదాకాశమయని స్పష్షపడు 
ర్తి 

దు క అ ప అన << ల్ = 
| నా స్వరూపము పరిచ్చిన్నముగా నున్నదనుకొనుట (భ్రాంతియు 

వలయును గాని వాస్తవమెట్లగును: ఇదిభ్రాంతి. అందుచే నాయందునూ, 

a సళ పాధులయందును, అభిన్నముగానుండి ప్రకాశించుచున్న యా జానస్వరూ 
(మూ, 

ల్ లీ 
పమెన పరిపూర్ణ చిదాకాశమే నేను అనిగ్రహించవచ్చును. చిదాకాశమన్ననూ 
[ § 

(పతీమానవునకున్నూ సర్వానుభ వములు యీ నను అను (ప తితోనే 

కలుగుచును నూ 
శ 

, వివేకి తన అనుభవమునుబట్లియే, యీ నేను అను (ప్ర తి, 
దని 

కల్పితమా[కమనియూ వా సనముకాననియూ, యిటు తెలినిక్ నవచ్చును. 
నం! గా 

మె cs _ ల అల్ వ్ ది ఇ జో ప 

వివెకులందరికిని ఇను అనుః ప్పుడు స్పురించుచున్నవి రయువనిన:ః-తనదహాము, 

అంతఃకరణము, ఆత ,యేకదడా_ఈ మూడింటియందున దేహము కెవల జడ 

మగుటవల్లనూ, ఆత్మ అపరిచ్చిన్నదృశ్వ సర్యోపాధ్యధిషాన పరిపూర్ణుడగుట 
రో ప డం ఆ రె (an ఈ, మద 

వల నూ వీని రెండింటికిని యీ పరిచినో పాదియెన దేహమును నేను అని 

వా_స్తవమున యనుకొనుఏ అసంభవమునూ, అనుచిత మేకదా కావలయును __ 

అటితరి మిగిలియున్నదె తనయొక్క అంత ః9కరదరణమను సూక్ష్మిపాధి యొక. 

టియేకదా, ఇదియునూ జడమేకాని సాభాసముగానున్నది. ఈ భాసము అనగా 

(ప్రకాశము ఆత ధర్మముకాని తళదికాదు. అందుచేతనే ఆభాసుడనుపేరు కలి 
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గినది. ఈ ఆభాసుడను నామముచేతనే వా స్తవముకాదని తెలియుచున్నది. లోక 
ములోగూడ నెవరినై నను వీడు యుత్తఆభాసుడనునప్పుడు వీడు దొంగ లేక. 

మోసగాడను అర్హములోనేగదా వాడుచున్నారు. ఇమే యీ సాభాసాంతఃకర 

ణము, లేక ఆభాసుడనువాడును యిట్టివాడేకాని వా_స్తవుడుకాడు. అనగా తను 
వా_స్తవముసకానిదిసీ లేనిదిసీ, యున్నట్లుగా కల్పించుకుని, తనకు వాస్తవ 

ముగా యున్నట్టుచూపువాడు. ఇంతకన్న మోసమెమియున్నది. ఇట్లు చూపుచూ 

తానే ఆత్మయనునట్ల్టు జీవులందరినీ మోసపరుచుచు జన, పరంపర అనుభవ 

ములు చేయించుచుండును. కాని వీడు వా_స్తవుడుకౌడు, దీనినంతయూ కర్త, 

త్యాభా సనిరూపణలయం దు విపులముగా 'తెలిపితీమి. వాస్తవమైన నున ' 

ఆత్మకు ఆయనయొ క్క. సత్యలక్షణములనుబట్టి, జస. , మరణాదులుగాని, 

క_ర్భృత్వభో క్రృత్వాదులుగాని లేవు. ఈ ఆత, చిదాకాశస్వరూప్పుడు. కేవలజ్ఞాన 

సుఖస్వరూపములు గలవాడు, పరిపూర్ణుడు. జీవుడు యిదియే తన వాస్తవ 

స్వరూపమని తెలిసికొని యిదియే తను నేను అని వ్యవహరించు ప్ర తికి 

వాస్తవస్వరూపమనిన్నీ, తన సత్యస్వరూపమనిన్నీ, [గ్రహించి స్వానుభవ 

మును శఛవణ, మనన, నిదిధ్యాసనా ద్యభ్యాసములతో పొందుటకు సులభ 

సాధ్యముగనుండును. 

ముముతవు యీ సర్వదృశ్య శరీరసంసారానుభనములను, నిగ లా 

కాశమునందు కనబడుచున్న గంధర్వనగరము, మేఘాదులువంటివని నిశ్చ 

యించుకొని తన అనుభవములను యుచుండవలెను. ఏలనన, వుడైన 

తాను నిత్యుడు, సంసారానుభవములు తనకు (వారబ్బక ల్పితములు,. ఇవి అంతః 

కరణధర్యములు __ ఇది కేవల కల్పితోపాధియని, లోగడనే తెలిసికొని 

యుంటిమి, ఇస్తే వ్యవహారనిత్య మైన నిర లాకాశమునందు యీ గంధర్వ 

నగర, మేఘములు చూచుటకు కనబడుచున్ననూ, యేవిధముగను ఆకాశ 

ముతో సంబంధించక, వాటియంతట యవి పుట్టి నశించుచుండును. కాని మరి 

యొక మేఘమావరించుచునేయుండును. కాని యివి నిత ముగా నుండవను 
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విషయమందరకునూ తెలిసినదియేగడా. నేను అను జుద్దపదార్థము నిత్యము-_ 

తక్కినవన్నియూ అనిత్యములు. కాన అట్టి అనుభవములనుగురించి వివేకియెన 
లు యా 

వాడు పామరత్వాదులుయుంచుకొనక (వారబ్దానుభవములను యథాసం(ప్రా 

_ప్రము, యథోచితముగా ననుభవించుచుండుట వివేకము. 

ఇంకనూ యీ |పపంచమున సమ _స్తవ్యవహారములు, అనుభవములు, 

నామరూపములకోడకే జరుగుచున్న విషయమందరకున్నూ తెలిసినదియే. ఈ 

సిన (ప్రపంచమను వ్యవహారమేయుంతదు. ఇట్ట నామ 

షన నమేదియని విచారించిన, యా నామరూసములను సివేసిన మిగులునది 

యో అదియేకదా కావలయును. నామరూపములను సర్వమునూ కాన 

(కముగ త్యజించిచూచినయెడల మిగులునది యెదియని పిచారించి సూక్ష్మ 

బద్దితోదూదినతేడల అట్టి 5ిత్రరి మానవునకు మిగులుసది, నేను ఉన్నానని (తికా 

లములయందు తలచుట. నేను అను తన జాన ము, నేను అను తనయందే దః 
పరమప్రీక్తిని నౌందుచుండుట అను మూడు స్పితులున్నూ నామరాపములువేక 

చో సాప్ జబ ఖు జర్ క్ జ ఇట్ యో సం లో an పొాయిననూ తనకు కలుగుచున్నవి ఇటు కలుగుటలదని యెవరునూ చప్ప 
°c? 

యిట్లు మానవునికి తన అనుభవము, మిగులుచూ తనకుగోచరించుచున్న, 
ఉన్నాను అను అ _స్పిత్వము, నెను అను తెలివి (కా శము) యిదియే భాసరూ 

పత్వము, అన్నిటి 5కన్నసూ తనయందు పరమ్మప్రీతియైన పెయత్వము, మిగులు 

చున్నవి. కాని యిట్లు తనకు స్ఫురించుచున్ననూ, మూడు అనుభవములు 

అన్నియూ ఒక్కపదార్హమే, మానవుడు తన నూక్ష దృష్టిని, యీ కల్పిత 
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నామరూసములను త్యజించిననూ, తానుమ్మ్శాతము అస్సి, భాతి, పియత్వము 

లతో నిర ల మహాకాశమువంటి ఊహకుమించిన _చెతన్య మొక్కటియే 

అఖండస్వరూపమున తానుగా స్ఫురించును, కాని తదితర మేమియునూ 
యుండదు __ యుండుటకువీలులేదు. ఇదియే చిదాకాశము జీవునికి తన 

సపసఃరూ హాపమైన అద్వి *య (బహ్మా పదార్థమై యున్నది. ఇట్లు ఒక్క 
ur.) ఉం కా. 

న చిదాకాళమే. “వునియందు సత్యపదార్లమె అస్తి, భాతి, [ప్రియత్వములతో 
చ డం. నక 

సర్వదా ప్రకాశించుచున్నది. ఈ అఖండస్వరూపమె జగడధిష్టానమనిన్నీ, 

యిదియే తన వా_స్తవస్వరూపమనిన్ని, నామరూపమా[త పపంచము, తన 

(పపంచానుభవములు, అధ్య స్తములనిన్న్ అనగా కల్పితములని ముముక్షువు 

తన అనుభవమువరల్దనే గహించవచ్చును. ఇట్లుగహించిన తన సత్యస్వరూ 

పమును నె స్వానుభవసిద్దికిగాను సర్వదా తత్స రూపానుసంధాశాదులను విసువు 

జెందక ఫలపర్యంతముచయుట ముముతు క రవ్యము, జిజ్ఞాసువు యిట్లు 
ne) 

చేసిన నేమిలాభమని శంకించకూడదు. ఏలనన ఈ సంసారము దీ వ్రరోగము 

వంటిది _ జొషధసేవ వలన వ్యాధి ఆ రోజుననే తగ్గుటలేదుకదా. అందు 

యిది అనాది, దీ ర్రరోగము. కాల్మక్రమమున గుణమిచ్చును. అయిననూ 

మానవునకిది, వ్యవహారనిదర్శనము కాన, వ్యాధియుసశమమును గురించి 

శంక్రించవచ్చును. కాని జీవునియొక్క సంసార దీర్థరోగనిరూ లనకుగాను 
యిది (శుతిమాతచే చెప్పబడిన మహౌషధము గనుక, విశ్వాసముతో దీనిని 

"సేవించిన వనికి తప్పక సంన సారదు; భోపశమమును, దహవిము క్యనంత 

రము సంసారనిరూ. లనముగావించి ము క్రిని చెకూర్చు సరమ బాషధ 

మిదియెనని గట్టిగ నమ వలయును, “సంశయాతా వినశ్యతి” అని స్మృతి 
వాక -ము తెలుపుచున్నది. శుతి- వునకు నూరు తల్లుల సమానము గాన ఫలము 

కలుగునాయని సంశయించి అవిశ్వాసము పొందుట అనర్హ హేతువగును. ఈ 

(బహ విద్య సంనారదుఃఖమును దాటుటకు నావవంటి సాధనమై సం- వి 

యగును. 

లౌ 

ఇంకనూ లోకమునందు మానవులందరును సమ _స్తపదార్థములక న్నను 

రి (6 పాణముతో సమానముగ (య్రేమించునది అర్థము, ఇది అ దరికిని తెలిసి 
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ముందు చెపుచును డి. ఇటు యేలనన |పతిమా నవునకున్నూ దానివలన తనకు 
ag) 

కావలసిన సుఖము చేకూరునను నిశ్చయ మె దీనికి కారణము. (పతివారును 

గూడ “అర్దం ప్రాణం" అని అ అర్హమునె 

అర్థమును (ప్రేమించుట, తసకు కావలసిన సుఖమునిచ్చునను తలంపుతోడ. 

గాని మరివేరుకాదు. కనుక అరమువల్ల మానవుడు కోరునది తన సుఖము 

కాసి మరియొకటికావని స్పస్టపడుచున్నది, అనగా యీ అర్థమును మానవుడు 

తనకొరకు సుఖనాధసముగ (గహాంచుచున్నాడు కాని అర్థిముకొరకేకాదు. 

ఎప్పుడు యింత తను (పేమించిన అర్హమునుగూడ తన సు ఖమునకు భంగము 

కలుగచెయునను నిశ్చయమునకు వచ్చినయెడల, ఈ తన సుఖమును మిగుల్చు 

కొనుచూ ధనమును ఆఖరుకి తప్పనివిధిగా వదులుచున్నాడు. కాన దీనినిబట్టి 

చూచిన మానవాశయమేమనిన, తన సుఖము ముఖ్యముగాను అర్ధమును పరం 

పరగ తన సుఖసాధస మగుననియేగదా కోరుచున్నాడని తేలుచున్నది, 

గనుక మానవునకు, సుఖము ముఖ్యము, సుఖసా ధన మైన అర్థము గొణము 

అనియేగదా నిశ్చయించవలయును, మానవుడు తన సుఖనాధసముగా నిట్లు 

అర్థము తనకు తాత్కాలిక సుఖాభ నానమనిచ్చుచున్న రకాని 

దుఃఖమిశ్రతముగాని సుఖమును శాశ్వతముగా నిచ్చుటలేదు. మానవునకు యీ 
వహారసుఖసాధనమగుచున్ననూ, వ్యవహారద కయందుగూడ అటి 

లు 

గ్ 

సుఖమును సర్వదా నివ్వజాలక అప్పుడప్పుడు తాత్యా-లిక సుఖమునుమా (త్రమే 

యిచ్చునామర్యముగలదె యున్నది. ఇట్టి తాక్కాలిక సుఖానంతరము - వునకు 

దుఃఖము తప్పుటలేదు. ఎంత ధనవంతుని తననూ దుఃఖము యొకపక్క 

కాచుకునే యుండును, ఎందుల కిట్లుకలుగుచున్న ది యనినయెడల దానియా థా 
ne 

పరిమార్లముల వాస్తవికతను బాగుగవిజారించి (గ్రహించిన 
యఫ్ nts] 

కాసి తెలియదు. 

(శ్రీమాగురు రువర్వూలు తరుచుగ “పరమార్థములో అర్థమున్నది గాని 

అర్జములో పరమార్హములె దు” అని బోధించుచుం డెడివారు. మొట్ట మొదలున 



వల అరలాభమెన భో గె శరములు, మాసవునికి అయసుకాని శేవల థనా 

పరమార్షిచింత కలుగచను విధమున యొక .రుగ 

అర్థము స్ఫురించెను. కాని మరికొంతకాలమునకు అనగా సుమారు యిరుపది 

సంవ వత్సరముల తదుపరి యీ మాటలయర్గము యింతమా[త మే అయియుండ 

దేమోనని తోచుటచే కాలక్రమమున యీ మాటలయొక్క ముఖ్యార్హమేమె 
యుండుననితలచి, దీ గ్లకాల విచారాదులవల్ల నిట్లు [గహించగరిగితిని. ఆడా 

చు మన్, ఫి 

నిని ముముక్షుజనోపయోగంబుగ నుండునను తకలంపున, యిచట యుదహ 

చుచున్నాడను. 

పరమార్థమనగా,  శాశ్వతసుఖము _ స్వస్వరూపజ్ఞాసము, యిదియే 

స్వరూపసుఖము' దీని స్వరూపము సుఖముకాని మరియొకటికాదు. అర్థ్హమన 

(ప్రపంచము, వ్యవహారోపయోగిపదార్రములు. వని స్వరూపము సుకాభాసము 

దుఃఖమిశితము. ఇందు అర్హము అనగా (ప్రబంచము, అధ ధ్యా స్స మెనడిగాసు 

అనగా కల్పితము సర మా "రము వాస్త వమైనదిగానుండి అధిక్టానము 

గాను యున్నవి. ఎల్రప్పుడుసు అధిష్టా! సము సత మైనదిగానున్నూ. అధ స్తము 

కల్చితముగానుయు డును, ఇది నియమము. అధ్యస మస్నా నూ,కల్చితమన్ననూ 

(భాంతీయన్ననూ యొక్కటిమే. (ఛాంతివదార్హిములన్ని యు 

తములుమా తె వస్తుయాథారకము- నివిగనుక_(ఖాంతిపదార్హములకు నాశ 

న స 

J 29 “జీ Cm (సక 
h tt 

eA Gy ఓ 

Co 

ముండుటకు "ఏలలేదు కాసి అటీపి _ వసుయథ్రార పం టాపజొనముచత మిహ 
శి ఎవి య జః అ 

యగును, అనగా లెనివెియగును, _ అరసంబంధమన యూ న్యవహారపడార్హ 
థు ద ప 

రొ క్ అగ అరర్నా vw 5 జ శ్ర కా వ శ ములన్ని టిని, యున్న వనియూ లేవనియూ, (గహించుఏక కు రెంటకిన వృ 

జానమె సాధనమగుచు న్నదిగాని, వస్తుస్వరూప వా సపికతాజఒపవా సవికతలు 
కో వాల అణాల వాట 

ba) 

మె వ. ౪ అన ఒప ద జ లో ఇదా గరా నక... దం ఇవు భో 
నాధసమగుటరఠిదు, స్వభాపస్తారూపము లచ హ్ కారణములుగూడ సుఖముగో ,. 

G ( 

క " షం రొ ఖ ™ ఇప లు ని Fn mn 
సుఖజాసముతో నిరం దరెంబబడుచునసి విదా ఎటటగొ మూనసప్కుని శ్ ప్రల! 

ద క జం జా ౭ ol 



(2 ఎహ. విద్యానునన్షాః చరణం 

దుఃఖకరమైనదై ననూ తదుపరి తనకు సుఫమునిచ్చునను జ్ఞానముతో భరించు 

చున్నాడు. తల్లి ప్రసవవేదనను తనకు ఎశువు కలుగునను సుఖజ్ఞానముతో 
సంతోషముగా భరించుచున్నది. స్వరూపస క్వణ్ణావములచే మిక్కిలి తోషాది 

వర్షములకోర్చి రెండు మూడుగంటలు యొకేవిధమున జనసను ర్లమున నిల 

బడుట యెంత్స శకరమైననూ, చిత్రపటములనుచూచు సుఖజ్ఞానముతో దానిని 
సంతోషముగా 'కొంచరుచేయుచున్న మై నిషయమంచరకున్నూ (ప్రత్యతమే. ఇచ్చే 

ఆతితిక్రతగల కషాయాది, జొషధములను తనకు ఆరోగ్యముకలుగునను సుఖ 

జ్ఞానముతో నే వించుచున్నారు. అయిననూ సర్వమాసవులకున్నూ సుభానుభవము 

నందు (ప్రీతియును దుఃభానుభవమునందు గృశొదులేగదా కలుగుచున్నవి, 

అందుచే [పతివారును సుఖమునే కోరుదురుకాని దుఃఖము నెవ్వరును కోరరు. 

కాన సుఖా నుభవమెట్టిది : దుఃభానుభ వ మెటిది: అని సూక్ష బుద్దితో నాలోచిం 

చినయెడల సుఖజ్లా కానముతో బొందు అ నుభవముల సుఖకరములుగను, దు కిల్తు 

జ్ఞానముతోపొందు అనుభవములు దుఃఖకరములుగను తోచుచున్నవి యనుటకు 

సందియములేదు. ఈ సుఖదుఃవా న్యనుభవములయందు జీవునకు తనజ్ఞాన ఇ 

(పధాసమగుచున్నది. అయినను యా జ్ఞానములన్ని యూ విషయవృతి, రూప 

మగుటచే తాత్కాలికములయి విష యాంత రము లనుకోరుచూ తిరిగి ఆవిషయ 
(పౌ ప్తీ పీవరకు జీవునికి దుఃఖము కలిగించుచుండును. ఇట్లు అర్హముచె కలుగు 

సుఖములు మానవులలో కేవల అర్హరూపమైన వ్యవహారధనమున్న యెంత 

మై శ్వర్యవంతునై ననూ విషయఖో 'గానంతరమున దుఃఖముపాలు చేయు 

చున్నవి. ఇట్టి వల అర్థముతోపొందు విషయసుఒములు మానవునకు దుఃఖ 
£ 

మ్మిశితముగాని సిత్యసుఖము నివ్వజాలవు. ఏలనన యీ అర్థలా భసుఖములు 

అనిత్యము లై న అల్బములు గనుక కేవల నిత్యసుఖమునిచ్చు సామర్థ్యము 

వీనికిలేదు. కాని పరమార్దిసుభమో నిత్య, నిరతిశయ, పరిపూస్తసుఖముగాన 
3) 

మారుటకు వీలులేదు... దీనివల? మానవుసకు కలుగుసుఖము నిత్యమె పం 
డా 



సంకి ప అనుభవవాక కములు 
ఇరు 

మార్జమందున కేవల అర్ధము ఆభాససుఖమా తె లశాంశముగనుండును, 

శాంశమైన అర్హమందు 'సరోత షత, పరిపూర్ష తలుండుట యసంభవము 

గదాయని వా స్తవమును (గహించగలిగితిని. ఇదియే వా స్తదాళము, 

4 థ్ న పరమాంము నాగశ్రోయించిన మాసవునకు సుఖము నిత 

తనంతతానుగనే ల ౨చును. దీనికి వేరు (వయత్నమక్కరలేదు. ఇది నిత 

నింతశియమైన అఖండ పరిపూర్ణ సుఖస్వరూపము. మానవునకిటి లి నిరతి 

శయసుఖము కలుగునప్పుడు అర్హసంజంధ మైన తాత్కా-వీక వి 

తాను కోరక పోయిననూ, ఆనుషంగికముగనే యుండును, ఇదిగాకనూ మాస 

రలా లా భముతో అర్ధస ఏంబంధమైన వషయానుభవములబన్నిం 

జ్ఞానే అర్హలా భముకే కలుగు విషయసుఖము 

కన్న ఎక్కువ పర నుభవముతో. అనుభవించ సమర్థుడగును. అనగా 

అనుభవము అప్లై కలగుచుండును_వలనన తన పరమార్థి సుఖము నిత్య వరి 

పూర్ణము గనుక యిది సుఖలేశాంశము లె లైన అర్హసుఖములందు అ|సయత్నము 

గనే భాసించుచుండును _- ఇదియే సరమ "లాభము, ఇంకనూ విషయ 

సుఖములు అల్పములు గనుక, అల్పము అధికవస్తువునందు యుండవచ్చును 

కాని అల్బవస్తువునందు సర్య్వోత్క్యూష్టత. పరిపూర్ణ తలు యుండుట అశక్యము 

గదా. అందుచే పరమార్గములో అర్జమున్నదిగాని అర్భములొ' ' పరమార్థము 

లేదనిస్నీ, యుండదనిన్ని సిశ్చయమగుచున్నది. 

కనుక ముముక్షువు సర్వదాపరమార్థము నా శయించుటయే, నివేక 

మనిన్నీ, పరమ(శ్రేయోదాయకమనిన్ని (గ్రహించవలెను. అట్టి పరమార్థ స్వరూ 

పము యెట్టిది యనిన, ప్రతిమా సపుడునూ ఆః అహాం ,ను అని, అనుకొసు 

చున్న అహం శబ్దమునకు _లక్ష్యార్దమైన తన 

అను. ను అనిన్నీ "అదియే సర్వదృుశ్యా ధిష్టాన న్ వై యందున ఆత్మగా 

(పకాశించుచున్నదనిన్ని అదియే తన సః 

ఇంకనూ యిదియే తన అద్వి య అఖండ పరమాత్మ స్వరూపమనిన్నీ, యీ 
పషిసెన్నీ (గహించవలెను. 



రమ 
౧ 

ఎ 
ఇ 

ఛి, 

ణ్ లే 

చారణరు మ్ అలా 

"నానో 

ఇ 

a) 

ధి విసిర్ము జ 

జు 

అ) స్ 

అక్ష 

9 

లొ 

వ్ 

క్స్ భ్ 

హర 

గా 
oo 

అభ్యాసకాలమందు, 

va
 

6
3
]
 3
 

6
 

3
 

అ నొందుచుండునో అం 

మ్ 

గం 
దో 

ల 

“en 
od) 

ల్ 

మా 

దా 
wo 

nad 
Oo 

వుల 

I)
 

౨ 
hh
 

ce
? 

3
 

m1
] 

3
 

(౪
 

సల
ి 
3
 

2
 

v
o
 

ల
ం
 

చ్
 

స్
య 

2
 

6
2
౭
 

a
D
 

|
 

® 
4
3
 

శీ
 

ళు
 

4}
 

గ 
నె
 

J
s
 

41
2 

తన
ే 

జ
ీ
ల
 

Y
a
 

c
a
n
 

Q
 

f
y
 

(
3
3
)
 

pi
 

3
 

2
G
 

౧
)
 

| 

mG
 

(న
 

93 
4 

జా 

లు
 

p 
స్

 
1d
 

v3
 

6 
4 

m
w
 

§ 
ష్ట్ర 

hy 
ఆగ్రా 

ఇ 

న్ని 

న 
జ 

జ 
© 

"వుసియొ 

ది, 

డదు. 

ob 

అం 

3 

శ 
$ 

ఇ 
గ 

ళా న్ వు జో ఇ 

అ అజాణబుందు అంధం 

నో 

చనన 

జ 

శ! 

ఇ ఇ. 

జ్ 
కా 

శీ 

ఒర 
ou 

౧కమె 
Ol హూ! 
శ 

నో ఘృ తా ఘనీభవించిన 
యళ 

ల 



Gt A A గ్ సే 

గె 

ఓ ఠి 
జ ఇటీ ఇ రాన ఇర ను ఇ ar PE 

నిర్విషయక స త్రి డొయుంల్ఫ జట ఆన్ భముసు ౧ంంలఅలు మరగ, స్వరూప జాన 

జ డో జః టో 

Cal శ స హా 

సుఖము నిచ్చుచూ పారబ్లాంతమున చరమ నృ తినాకొత్యా-రము నొసగును. 
De 2) 

A 

ఇ: న! వాం అధ చ శ్ లో వి జ సెట్లో 

అవగా శీవునకు నృతి సశించి, వల స్వసురూపత్తాస శపించును. 
అావానారి 

దం tc ct 

పన ఏజ్లానాభ్యాసకుడు తస నిర్విషయిక వృత్తి జ్ఞానాభ్యాస 

బలముచే, స్యశరీర సర్వద్భ శ్యమిభ్యాత్య నిశ్చయము నొంది, తన (ప్రార 

బానుగత వ్యవహారముల నాచరిం చుచుండునో అట్లి వానికి దృశ స్వరూప 
ఏ 
మంతయునూ, తన (పారవ్షానుభవముస రకు గాను కల్పివమైన పరిస్టితియని యూ, 

ఇది అంతయూ తాక్కాలికము అనికంము అను నిశ్చయముతోచి, తన దేహో 

నుభవములను చేయుచుండును. కావుస యీ అసుభనవనములు జ్ఞానికి 

స కతాభి మానములను & ణి ౦ంప జేసి వాస్తవముగా గాని -_్రముగా 

గాని సుఖదుఃకాదులను ముముక్షువునకు కలుగజేయజాలప, అయిననూ యిట్టి 

అనుభవము లన్నియూ, సాధారణ మానప్పలరు వాస్తవ సువర్ణాభరణములు, 

కృతిమ సువర్థాభరణముల యందుండు స్వ్వతా మానములువలె నుండును-- 

అనగా మాయబంగారు వస్తువు. లా భనష్టముల వల కలుగు సుఖదుఃఖముల 

వలె నుండును, అనగా దానివల్ల కలుగు సంతోష దుఃఖములు గూడ తక్కువ 

5 క జి నాతల వ స 

గాం యుండునుగదా -- ఇది (యా జ్రానాఖ్యాసకుని 

ay 
(3 

స ల నా అటి జో జ రూ! నీ అల్లో తో 

సుఖమును కాందుబిరు వివకముగదా ! నామాన్యులకై ననూ సంసార 

దుఃఖమును తగించుకొసుటకు యిది పరమ సాధనము _ కావున యిది సర్వు 
శ్రే 

ల 

(| 

న! ఇ అమి + లి అలకా నటి 
అకునూ (ఆయోదాయక ముని వరుగ జెబ్బ పవసిలదు, 

శ 
ఇట్టి జానా భ్యాసమే కాల(కమముస ఆత్య్మతజ్ఞా సము నిచ్చును. ఈ ఆత్మ 

జానము కన్న మరియొక యుత్కృష వస్తువు “లేదని “ఆత్మజానాత్సరం 
వ టై పో 

నాస్తి యను నసిష వచనము తెలుప్పచున్నది -. మానవులకు దుఃఖము 
ww 

రెండు విధముల కలుగపచున్నది, అవి తువియనిన మొదటిది ఆది, రెండవది 



(బహ విద్యానుసన్హాన దర్పణం 
GG 

చున్న సాంసారిక మానసిక దుఃఖము. వ్యామలనగా దేహోపాధి వై కల్య 

ములచే కలుగు దుఃఖము. ఈ వ్యాధులు కర్మజములని, దోషజములని రెండు 

విధదులు-ఇట్టవన్నియూ ౩ నాటి బలాబలములను బట్టి బాషధ సేన, శాంతిజప, 

హోమదానాది (కియలచే తగ్గును. కాని ఆధియైన మనోవ్యాధికి మందు లేదని 
లోకసామెళ, అయిననూ దీని చ చికిత్సకు యొక్క_టియే యుపాయము శాస్త్రము 
తెలుపుచున్నది. అది యేదియనిన సమ స్తమెన మనోవ్యాధులకు మందు 
ఆత. జ్ఞాన మొక్కటియే. ఈ సరమౌషధమును నేవించిన, జీవునకు దుఃఖ 
మెన్నటికిని తిరిగి జనింపక శాశ్వత సుఖము నిచ్చును. జీవుకు యీ ఆత 

జ్ఞానమను బొవధముచే దుఃఖము శాశ్వతముగ నశించును. అప్పుడు “ఆత ౦ 
Ca) 

తిక దుఃఖనినృ తి తి రేవమోక్షః” అను వాక్యము ననుసదించి అట్టస్థితియ వ 

నకు మోక్షస్వరూసమగును. కాన - వునకిది పరమలాభము __ దీనినే: 

జ్ర ల cf ఓం PA లు ph £9 గై ర లీ 2 ల pate) & 

అనగా (త్రాడునందు దోచిన సర్పము (త్రాడు నెరుంగకున్న నెట్టు నశింపదో 
అపై జనా ది మూలంబైన న సాంసారిక మనోదుఃఖములు అనగా ఆధులు 

తగాని నశింప నెరవని, అవతారరూసంబున రారాజెన (శ్రీరామ 
Qe 

చేత 

కండని వసిషభగవానులు తెలుపుచున్నారు. కావున అనుభవరూపమైన 

యీ ఆత జ్ఞానాభ్యాసము సర్వులకునూ పరమ శేయోదాయకమున్నూ, ముక్తి ము 

మారము నగునని, | గహించవనళచెను 

ఆత జ్ఞాన మనగా వుడు (శుత్యు క్యనుభవములతో తన సత్య 
స్వరూపము అద్వి -యమనిన్నీ, తానే సర్వాధిష్టానమనిన్నీ యీ స్వశరీర సర్వ 
దృశ్యము కల్పితమైన వ్యవహార మాత్రమేననిన్నీ తెలిసికొనుట _ ఆది 
యెట్లనిన _ ఛాన్దోగో -పనిష త్తులో ఇట్లు చెప్పబడినది _ 



ములు గ్ 

శ 

“యతాసోమై్యశేమృక్సిండేగ సర్వంమృన యం విజ్ఞాతంనా త్ 

చారంభణం వికారోనామదేయం మ్బ త్తికేత్యేనసత కష్ | 

అనగా _ మృత్చిండము తెలియబడినపుడు తద్వికారములగు ఘటశరావాదు 

లన్నియు మ 

యనగా _ ఘటశరావాది వికారము లన్నియు వాజ్యా(తమ లేగాని, వస్తుతః 

వేరుగా లేవు. కావున వికారజాతమంతయు నామమాతము అన్న ఎ్రకరూపము నై 

యున్నది. ఒక్క మృ చేమ మే సత్యము, అనిన్నీ ఇంకనూ ోఐతదాత 

౦ సఆతా తత్త్వమసి అనగా ప రిచ్భశ్యమానమగు 

సీ (పసపంచమంతయు పూరో కమగు సద్దూ9పష( బ్రహ్మయే ఆత్మగా కలది. 

అనగా (బహ స్వరూపముకన్న అతికి క్రమగు (వా స్తవ) స్వరూసము జగ త్తుకు 
ba 

ఎ్రత్సపరూసముకన్న అతిరి క్రములుగావని తెలియబడును. ఏల 

మిదగ్ ౦స రం తత 

లేదని భావము. ఆ[బహ యే సత్యస్తారూపము. అదియే ఆత్మ. అట్టి ఆక 

స్వరూపము నీవె యున్నావు. 
(SP 

అని పె (శ్రుతి వచనములు విశదచముగా తెలుపుచున్నవి --- కావున 

ఈ (కుత్యర్థమును జిజ్ఞాసువు తస అనుభవమునకు తెచ్చుకొనుటయు జ్ఞానా 

భారిసము -- దీనివలన సిద్దించు స్వానుభవమె ఆత్మజ్ఞానము -__ 
ధి - షః 

(బహ్మాభ్యాసకునకు నిశేదము శుభలక్షణము 
జా 

G రిం ర హు " మై 

వేదాంత జ్ఞానము నిష్పయోజనము. ఈ వె రాగ్య మెటుల ను 
జో యూ ॥ | 

జ్రానపూర్వక నిశ్న్చయమెనదిగా నుండవలయును గాని, కెనల తమః (ప్రథా 
as 

డ 



స్ స్స్ ౧3 ఇదం అను యీ 

(సపంచహంతయూ మిథ్యామా తమని తెలిసికొని, పరమార్థ వాస్తవమున 

నున్నది తన సత్య స్వరూపమైన (బహ పడార్ల వె ఎక్కటియే. తస్ప, తదితర 

ములన్నియూ అవా _స్తవములని (కి, యు క్రనుభవములతో నిశ్చయించు 

కొని తాను (బహ భావము నొందుట కభ్యసించువాడు. ఇట్టి అభ్యాసకాలములో 

.వముముకువున కిటి నిశ్వేదమ కలుగుచుండును. ఇది అభ్యా సకునకు 

వై రాగ్య ఉభసూచకము, సంపత్తి యగుచున్నది. ఈ నిర్వేద స్వరూప 
తనలో నిట్లు తోచుచుండును. అదియే 

మనిన, అభా్యాసకుడు తనలో తానిటనుకొనును. “ఏంతవిచా రించిననూ నాకు 

బూ (ప్రపంచమున పరమార్లగత?సదార మేదియునూ కనబడుటలేదు. ఇందు 

చేనినిన్నీ నమ్మి నేను నిత్య ముగా నుండుటకు వీలు కనబడుటలేదు. 

ఈ దృశ్యమందు సమ స భూతములునూ, దేశకాల వస్తువులున్నూ యీనా 

క్ష్మదెహములు ౩ండునూ గూడ, [తివిధాబాధిత 

ల మెట్లుండుననిన, యీ అభ్యాసక 

దేహము అదగా స్థూలసూ 

స పళ టో హె జ ఈదు 
లక అలలఅలత యం౦తయోొ 

(ఆలీ ఫ్ 
రాం 

దేహాదులు కలితములె అనితఃములె నము కొనుటకు ఏలులేనివె యుండగ, 
దం జ్ బి a ఓ ఈ 

జీ జే ~ జో ఖ్ ళ్ 

యీ నా దేహమును బట్లియ నాకు వచ్చిన యౌ పు!త, మిత కళత్ర, విత్త 

ఖో 

॥్ టు 5 

క్షేేత్రాదులునూ, ధనకనక వసువాహనాదులునూ, వ్యవహార స త్వాధికారము షో Mn +) Uo) 

లున్నా, మ్మాత మెట్టు వాస్తవములు కాగలవు _ ఈ దృళ్యానుభవము 
“ఉనా. Rp 

లన్నియూ గాకనుల ముందరన సదా మారుచు నశించుచున్నవి గదా . ఈనా 

క_రృత్వాదులునూ, స త్తాధికారములుసూ, అధికార సంపదలున్నూ, అది 

యిది యననేల సమస్త దృుశ్వమునూ, నాకు యీ 

అంతమగుచున్నవే. వీనినేే. నమి. ఆధారపడుట యెట్లు ? కావున నేను వా 

వముగా నాశాశ్వత అనగా నిత సుఖమున కాధారపడదగిన పదార్ద మేదియు నూ, 
సో 

౮] 



నా దృశ్యమందు కనబడుటలేదు. కొని (పారజ్ఞానుభవమెవ్వరిక్రై ననూ తప్పదు 

తా మానములు విడచి నా (పారబ్ధానుసరణమున 

చరించదను. ఇది విధిగడా. ఆయిననూ గురు, శాస్ర 

నచే న్నాశవణ మననాదుల వలన, బాగుగ పరిశోధించి చూడగ, యీ 

హ౦0పదా ర ము మాత్రము సర్వకాల సర్వావస్థల 

తముగ అబాధితమై నిత్యముగ (ప్రకాశించుచున్న 

విషయము స్పషముగా కనబడుచున్నది _ కావున యీ అహంపదార్హమే నా 

కాధారముగ, కనబడుచున్నది. కాని నేను అనుకొనుచున్న యీ చేహదులు 

నశించుచున్నవి. గనుక యీ చ్రేహాదులు నేను; అహం అనుకొను పదా దార్థము 

నకు వా_స్తవికార్థమగుటకు వీలుకనబడుటలేదు. కావున యీ నేను అను 

క్కనేను అను, ఆ 

ందునూ అనుస్యూత 

ము 

శ్; 

అవన 

అహం ప తికి వా స్త వికార్థము మరియొకటిగా నుండవలయును విచారించగా 
ఆ” 

శాస్త్రము యీ అహం అను శే నస 3, పరమాత్మనని వోధించు చుచుక్నది. శాస్త 

మెన్నటికినీ అబద్దము చెప్పదు-చెప్పుటకు వీలులేదు, నా శాస్త్రీయ వివేచనాను 

భవములను బట్ట గహాడ నిస్తే కనబడుచున్నది. కావున యీ అహంపదార్థ 

మెట్టది యైన యెడల, నేనావరమాత నే నె యగుదునని విచారించెదనుగాక_ఇట్లు 

దీనిని గురిం: చి, శ్రుతి, యు క్యృనుభవములతో విచారించగ, నాకు ఈఅహం 

పదార్హమే నా పరమార్హ సత్యస్వరూపమనియూ యిదియే నా నిత్య నిరతిశయ 

సుఖస్వరూపమనియూ నిశృృయమగుచున్నది. ఇదితప్ప మరి వేరేమియునూ 

పరమార్ధ వాస్తవము కనబడుట లేదు గాన యిదియే నాపరమార్ధ స్వరూపమై 

యుండవలయును. ఇదియే నా అఖండ, సచ్చిదానంద వ పరిపూర్ణ స్వరూపము, 

కాని యిప్పుడు నాకు నావా_స్తవ స్వరూపము స్పష్టముగా తెలియుటలేదు _ 

ఇట్లు తెలిసికొని స్వానుభవము నొందుటకు (అనగా సంపాదించుటకు" 

యీ నృత్తి రూపమున నున్న నా యుపాధియే సాధనముకాని, మరియొకటి 

కనబడుటలేదు. కావున నాయొక్క వృత్తిరూప ఉపాధినే శరణ్యముగ సు 

కొని నా సత్యస్వరూసమును ఫలావగతి సర్యంతము అనుసంధానము చేయు 

చుందును” అను నిశ్చయము నొందును, మము జీవునకు శాస్తాభా. 
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సంక్షి ప్త అనుభవవాక్యములు లి 

కేవల తన సితిమా(తముచేత? భూమండలమందు సర్వులకునూ, వారి, వారి 

య 

ga 

సర్వవ్యవహార (ప్రయోజనముల కెట్లు పూతువగుచున్నాడో అన్తే సర్వ వుల 

కునూ వారి వారి వా స్తవస్వరూపమైన అఖండ పరమాళత యే వారి, వారి, 

యుపాధులతో నెంతమా[తము సంబంధము లేనివాడగుచు, వారి, వారి యువా 

ఇటీ అగ 

ధుల యందే సాకిమా(తుడుగ నున్న (పత్యగాత (ప్రకాశము వలసస, తమ 

తమ యీ కల్పితోపాధుల యొక్క సర్వ వ్యవహారములు నడుచుటకు బాతు 

వగుచున్నాడని, నిశృయముగ (గహించవలెను. ఇంకనూ భూమండల సదృశ 

మగు తనయుపాధితో జ్ఞాని, యెన్ని వ్యవహారములు కేయుచున్ననూ, అట్టివి 

అన్నియూ తన సరమవా సవ స్వరూపమైన, అఖండ పరిపూర సరాాధిమాస 
అవాలి 0 వ్ టు) 

చెతన్య (ప్రకాశము వలననే నడచుచున్నవనియూ యీ తన ప్యవహార 

మంతయూ కల్పికమనియూ, ఇట్టి అంతఃకరణ ధర. కల్పిత వ్యవహారములతో 

తనకెటి క రృత్వాది వా సవసంబంధము లేదనియూ సర్వదా అనునందధా 

(అ) అటో అవనే | 
మ 

నము చేయుచు, తానిప్పుడు (పారబ్బవ శమున తాత్మా-లికముగ అంధఃరరబో 

పాధిబద్దుడె యున్నాననియు తెలిసికొనుట యావళ కము. ఎందుఇసనగా 

జొనికి తసయందున్న సత్యానృత దారములను విభాగించి తెరిసికొవిగ గాసి 

నే J ప 

తనకు కావలసిన తన పరమార్థ వా సవస్యరూపమును హించి గూండ 

వ 

జాలడు-- 

మరియునూ లోగడ తెలిపిన యటుల సర్వచేశములలోసూ, సర్వుల 

వలనూ, ఒక్క డేయెన సూర్యుడెట్లు, వారుదారున్న (ప్రదేశముల యందే 
గా యా ల ధా ౮ 

తానొక్కాక్క- పరిమిత బింబాకారముగ (గహింపబడుచున్నాటో అ పునర 

తన పరమవా సవ స్యరూపమెః పరమాత క్క జ సర్వ జివు6 
తన పరమవ సవ నర పమైన అద్వి య పరమాత. ఒక్కా డే నర్వ జీవుల 

వల్లనూ వారి, వారి, హృదయమందు (ప్రత ,గాత స్వరూపుడుగ తెయ 

బడుచూ,భాసించుచున్నాడని తెలిసికొని అట్టి తన పరమ వాస్తవ స్వరూపమే 

సర్వాధిష్టానమని గ్రహించవలెను. ఇట్టి సర్వాధి పానము (సపంచముసన కెటుల 

నున్నదనిన సర్ప (భ్రాంతికి అధిష్టాన మైన రజ్ఞువ, వలె సర్వ దృుశ్యమునూ తస 

వాస్తవ సంరూపమునండే (ధ్రాంతిమాతముగ గనబడుచు, యున్నదని యెదరుగ 



[2 (బహ. విద్యానుసన్గాన దర్పణం 

వలయును __ కాని తనయందు యీ (ప్రపంచము అనగా స్వశరీర సర్వ 

దృ శ్యమూ (భాంతి మాతముగనే కాసి వా సవముగ లేదని (గహించ వళెను. 

ఇది గాకను జ్ఞ్ఞానాభా ి సకుడు రన స ఏప్పజా.॥ గదవస్తానుభవముల యొకు. 
a 

గ సకాల సత్యాల ఇమును కడా (గ్రహించుచు తన జా గదనుభవములు గడ 

స్వప్నతుల్యములనియు అయిననూ దీర్తస్వపముల వంటివని తెలిసికొన 
లి రం cc 

అటి ఇ ఇ ఆ వ జె న్ అహ దల ఆన 

వలయును. ఎందుచగగగా సకాల సత్యర్యము, అననా ఖభదవమందు (లు, 
hy Cy 

ఆద రిట్ ఇ కీ అన ఇద జ రాళ. వ వ జో వ్యవహారానుభవముల నాశము రెంతికిని సమానవ (ప్రాతిభాసికములై న 
కలో తేల్ శ ఛ వ నీ జాని అలో ఇడ 

స్వప్నా ము భవములు గంపా వ మారగసే, అక్షణమునేె అసత్య ములగుచు 
(ere) రష 

నశించుచున్న ని, అ శా గ్రదనుభవములై. న వ్యవహా రములు బవునకు తన 

(ప్రారబమును బటి, [క్రమ్మక్రమముగ అస్య గములై నశించుచున్నవి. రెంటి 
అబీ (న. బ్ 

కిని యింత మాత్రమే  వేదముకాని అసళ్యుత శక్యము, నసనించుట  యనునవి 
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జ్ఞానాభా కసకునికి యీ స్వశరీర ద దృశ గె స్వస్వరూప, అనుసంధాన 

మను (పకి కయ యెట్టదనిన, బురద నీటియందు పడి నాచుపట్టిన చందన ఖండ 

మును, మాలిన్యము కడిగి సానా పెట్టుట వంటిది. అట్టి (ష్మకియచే బురద 
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— 

సరిమళించులాగున యీ అనుసంధానాదుల వల్ల జీవునికి దృశ్యమందు 

కలుగుచున్న రాగద్వేషాది స_క్తతా మానములు క రృత్యాద్య మానములు 

ణించి తన సహజస్వరూపమెన పరమార్థ సరూపము,  సత్వజ్తానానంత 
యా 

లకణములతో గోచరించుచుండును. ఇదియే పరమ లాభము- 

జ్ఞానాభ్యాసకంలు ముఖ్యముగ నీ విషయమున జాగరూకులై యుండి 

(భమనొంద కూడదు, అదియేది యనిన తమ మనసే తామని (భమించుట, 

ఈ మనస్సు ఇం దియములకు రాజువంటిది, పండితులగు వారు గూడ 

సామాన్యముగ, తమ సమస్త వ్యవహారములునూ, తమ మనస్సు నల్ల నే 

నడుచుచున్నవని (భమనొందుచుందురు. కాని యిది _భ్రమయే గాని వాస్తవ 

మెట్లగును ? కాదు. ఏలనన మనసు గూడ నేేతేయ్యదియా దుల లాగున జడ 

సదార్గ మేనని సయు క్తికముగ విచారించి లోగడనే నిశ్చయించి యుంటిమి 

గదా - వల జడపదార్థములకు గ్రహణ శ కృులుండుట యసం భవము, 

ఈ మనసుగూడ తక్కిస ఇంద్రియ సమూహామువంటిదే గనుక యిది పర 

కక్రాఖ్యమేగాని స్వప్రకాశముకాదు. ఎట్లన నెత్రములున్ననూ, సూర్య (ప్రకా 

శముగాని, దీప (ప్రకాశ సహాయముగాని లేనియెడల కేవల నేత్రములు 

పదార్తిము లను చూచుటకు అసమర్హములగుచుస్న విగ దా యా కావున అ అ స్పై జడ 
Sg 

మెన యీ తన మనస్సును, గూశ (ప్రకాశింప జేయుటకు మరియొక (పకాశ, 

ముండి రవలయునని, నిశ్చయమగుచున్నది. ఇట్లు తన మనసును (ప్రకా 

కిస యునట్లి స్వపకాశ రూపుడే “అహం” నేను తస వాస్తవ స్వరూపమే 
రు 

— 

“శ్యగాత్మ స్వరూపుడుగ తనలో  తెలిసికొసబడుచున్నాడు. ఈయనయే 

పరమాతు డు. కౌని యీియనయే జీవోపాధిగా నున్న అంతఃకరణ మను 

యీ మనస్సును నాది, నేను యని భమించి, మాయా (ప్రభావముచే సంసార 

దుఃఖము పొందుచున్న వానివలె నున్నాడు గాని వా _స్తవమాలోచించి యీ 



7 (బహ విద్యానుసన్టాన దర్పణం 

అంతఃకరణోపాధి ధర ములై న సుఖదుఃఖము వేవియునూ ఆయన నంటక 

సర్వడాసా క్షి చెతన్య (పకాజడె యుండును. ఇట సంగుడుగా నుండునటి 
రం రా ర్ం ళం 

(పత్యగాత (ప్రకాశమే మనస్సును సర్వదా (ప్రకాశింపజేయునది. కౌని 

మనోధర్ముములై న వికొారముల తో నెంతమ్మాతము ఆయన సంబంధ 

పడడు, ఎట్లన సూర్యుడునదీ, తటాక, కూప, మూత పృరీషజలములందు 

సమానముగ (ప్రకాశించుచు వాటి సంబంధ మెంతమా|క్రమునూ పొందుట 

లేదో అకే యో 
ధా 

టిని సర్వదా (ప్రకాశింప జేయుచు వాటి ధర ములతో తానెంత మాత్రము 

సంబంధపడక యున్నాడని, తెలిసికొని అటినాక్షి, (పత్యగాత యెన స్వ్మప 
(a) షా 

విక *అహం” నను అను (ప్ర తికర్థమని 

నల మనోరూపుడని స్వప్నములో గూడ 

జ్ఞానాభ్యాసకుడు (థమ జెందకూడదు. ఏలనన ఈ మనసు మహాబ 

ఈ మనసనునది జడమైననూ, తానే సత్యమైన దానివలె తోపింప జేయుచు, 

విద్వాంసులను గూడ మోహింపజేయునది గనుక అభ్యాసకులిచట పొరబడ 

కుండుటకు గాను యీ విషయ సిద్దాంత నిరూడిని, తిరిగి యిచట చయడమైన 

దని యీ విషయ (వాధాన్యమును పాఠకులు (గహింతురు గాక__ 

సర్వాధిప్తాన సర్వాత్మ, అఖండ గ్రహణము 
ర 

(3 శ్ర 0 స శాస్రము జ్ఞానాభ్యాసకునకు తన సర్వాధిళ్టాన, సర్వాత్మ, 

(గహణానుభవము పలనన ముక్కియని తెలుపుచున్నది. కాని శరర సర్వ 

ద్భ శ్యమంతయూ ఖండ, ఖండ, రూపమున, పరిచ్చిన్న విఖాగములుగ 

నున్నట్లు గోచరించుచున్న ది. ఇది వుని అనాది (భాంతిచే కలుగుచున్నది 
గం లా 

గాని పరమార వా నవముకాదు, ఈ అవిద్యానివృ తికి గాను, మానవుడు, 
డ్ — (a అవద 

గుర్వీశ్వరాన్నుగహ శాస్ర్రబోధ వలన తన వాస్తవస్వరూపమైన అఖండ పరి 
— రిం యై 

పూర్ణతను (గ్రహించి సంసార విము కృుడగుటకుగాను ఫలపర్యంతము తన అధి 

ష్టాన, అఖండ పరిపూర్ణ త్వమును, నిరంతరానుసంధానాదుల  నాచరించు 



సంక్షి ప అనుభవవాక్యములు ( 
అలనే 

చుండుట యావశ్యకము. ఇట్ట అనుసం ధానాభ్యాసాదుల (గ్రహణ సౌలభ్యము 

నకు గాను శాస్త్రము, ముముక్షువునకు, వ్యవహార (ప్రసిద్దమైన, నిరల మహో 

కాశ, ని_స్తరంగ సము(ద్రముల నుదాహరణములుగ తెలుపుచున్నది. కాని 

యివి అతిగం ర దృష్టాంతములగుటచే, ఏటి గ్రహణము కలుగుట, అంత 

సులభ సాధ్యముగ నుండదు -- (శమసాధ్యము, కావున ముముతువునకు 

యీ న్న, న్న, పరిచ్చిన్న దృళ్యోపాధు లన్నిటికిసీ అనగా సర్వదృశ్యము 

నకున్నూ అధిష్టానము, ఏకము, అఖండము అని అతి సులభముగ తెలిసి 

కొనుటకు గాను, నీ (క్రింది యుదాహరణ ముపకరించును. అది పండిత 

పామరు లందరికిసీ సామాన్యానుభవములో నున్నదే, ఏదియనిన, దృశ్య 

సర్వాధిష్టాన స్టానీయముగ, శ్వేత పష్మృతముగాని, లేక శ్వేతాంబర పటమును 

గాని .సికొనవచ్చును, ఇట్టి ఒక్క మైన శ్వతపష్మతము, లేక శ్వేతాంబర 

సటముల మీదనే గదా అనేక రేఖారూపములతో సాంకేతికముగ అనేకాక్షర 

సముదాయమును, ఉల్లేఖనము చేసి, మస వ్యవహార (ప్రయోజనములను 

పొందుచున్నాము, మనలకు యిట్లు వ్యవహార (ప్రయోజనములగు అంశము 

లన్నియూ కల్పనామాత్ర సాంకేతికములై ఆ ఒక్కుటెన శ్వేత ష్మృతమునందు 

గాని లేక శ్వేతాంబర పటముసందుగానీ మాత మేగదా కనబడుచున్నని. ఈ 

'రఖాసాంచేతిక ము లన్నియూ న్నప్ న్నములై అనేక సంభ్యాకము లై నను 

యివి యన్నియూ దాటికి ఆధారభూత మైన, అఖండై క అధిష్టాన పదార్థము 

నండి యుండవలెనుగాని, తమ అఖండాధిష్ఞానమును విడచి యీ కల్పిత 

ఖామా(త్ర అక్షర సాంకేతికము లు ౦ డ వు. ఉండుటకు ఏలులేదు. ఈ 

సాంకేతి కాకర సమూహమంతయూ వ్యవహారమా(త్ర (ప్రయోజన మైన, 

న్న, విస్న పరిచ్చిన్నోపాధి (పపంచ దృశ్యము వంటిది, ఈ వివిధ 

నామరూపాత, కమైన  ద్ర్వ్వైతదృశ్యమంతయూ = రేఖాక్షర సాం శేతికముల 

లాగున కల్పిత మై సాదృశ్యమునందు శ్వేతప త స్థానియమగుచున్న 

అఖండ పదార్థము నందే మాయా (ప్రభావము వలన వుని అనాది అవిద్యని 

కల్పితమైన యీ (పపంచము కేవల వ్యవహార (వయోజక మగుచున్నదచే 



(బహ్మవిద్యానుసన్హాన దర్పణం 

అలు చి జ ౯ సళ ఊది శ ఇబ (గ్రహించ వలెను. ఇంకనూ నాదృశ్యమందు అధిష్టాన సాసీయమువె న శ్వేత 
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విద్దిత్వాం (పతగ్ధగాతా నం ఇ మాత స్వరూపిణమ్ 1 

సర్వాతా హ్యాహమేవాసి మదన్యన్నా స్తీ సికించన | కా 1 

త్యక్వా బాహ మిదం దేహం తత్త మస్యాదిచింతనాతీ । 

విద్ధిత్వాం (పత్యగాత్యానం పరమాత్మాన మవ్యయమ్ || ౧౦|| 

త_త్త్వసార మిదం పుణ్యం సర్వకల్యాణ భాజనమ్ । 

వేదవ తృర్వదా ధ్యేయం ముముక్లు జ్ఞాననాధనమ్ 11 ౧౧|| 

త త్ర్వసోోత మిదం పుణ్యం మోహనామబుధోదితమ్ | 
యఃపరేత్సతతం భక్తా ససు. తత్త్వ విద్భవేత్ 11 ౧౨|| 

త తామృతమ్ 

దృశ్యం హ్యదృ శ్యతాం సిత్యా బహో కారేణ చింతయేత్ | 

ఎక త _త్త్వఘనా భ్యాసొత్ చిత్తం గచ్చత్య చిత్తతామ్ 1 ౨|| 

సిర స్త్ విషయాసంగం సంనిరుద్దం మనోహృది | 

యదాయాత్యున సీభావం తదాతత్పరమం సదమ్ || 3 11 

తావదేవని రోద్దవ్యం యావద్వ త్తి గతంకయమ్ | 

ఎతద్ జ్జానం ంచ మోకంచ శేమోహిగంథ విస్తరః || అ 

ఆత్మాను సంధానమ్ 

సంవిత్సార మననోఒహ మఖండై క రసశ్శివః 1 

అదృుశ -8 పరిపూర్ణోఒహ మచరశ్చుర ఏవచ |! ౧|| 



2 థో అసంగశ్యా పరిచ్చిన్నః పరిచి న్న ఇవసితః | 

నిరాకారస్వతరూపో౬పి సాకారొజబహ మపిదయా 1 > 11 

తొ ద్రష్ట దర్శన దృశ్యానా మభావో యక్రదృశ్యశే | 

సత్యజ్ఞానానంత రూపం తమాత్మానమువాస “హీ [1 (౮ 

ణ్ a a 

ల్ అసం స్తుతాధ్వగాల్'కి మసస్యన్య(త సంసితే | 

ఆజ కా 

యా (ప -తిరనాగ స్మాఠచ్చి(ద్బహో ఒస్మ్క్మిసర్వగః 1! ct 

అనగా యిచటనున్న పురుషునియొక్క మనసు దూరదేశమున నున్న దగ 

చుండగా, పురుషునకు విషయమునకు మధ్యపదేశమందు--విషయ సంస్పర్శ 

లేని బిన్యాాతమగు, నేప +తి కలదో అట్టి చిన్యా(త్ర స్వరూపుడై న (బ్రహ్మము 

నె నగుచున్నాడను. 

స్ట్ శో సర్వస ౦కల్ప్చ ఫలదం సర్వతేజః (ప్రకాశకం | 

సర్వో పాదేయ సీనూంతం చిదాత్మాన ముపా స్మ్హహే 11 3 11 

సమ స్త సంకల్పములు నొసగువాడును, సమ_స్తమగు తేజంబుల (పకా 

శింప జేయువాడును - ఉపాదేయంబులకు (అనగా ఉపాధులు--విషయములకు ) 

వేరై నవాడును నగు చిదాత ను ఉపాసించుచున్నాము. అనగా అనుసంధాన 

పరుడు తన వాస్తవ స్వస్వరూపము, దృశ్య, పరిచ్చిన్న, విషయా కారము 

గలది కాదనియూ ఈ తన మన స్సు మొదలగు దృశ్య విషయము లన్నియీ ద 

కల్పిత పరిచ్చిన్న ములు గావున, తన మనసుయొక్క. సంకల్ప, బలాబలము 

లను బటి అచలుడె . అసంగుడె , ఒక్కూటియె అఖండమెన ఈ సత్య జ్ఞానా 
ర ద ౦ షు ఎ కః 

నంత పదార్గమునందే (అనగా (బ్రహ. యందు) వివరముగా తోచుచుండును. 
రు 

అణు 

ఈ ముముకు వుడు యెప్పుడు తన సత్య స్వరూపము, కల్చిత విషయాకార, 

పరిచ్చిన్నమైనదిగాక తను అఖండ పరిపూర్ణుడనని తెలుసుకొని అనుభవమును 

పొందునో అప్పుడు తాను అహం అను నోను (ఈ వుడు) అఖండ జ్ఞాన 

స్వరూప్పడే యగును. ఇది నిశ్చయము, 
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చిదాకాశానుసంధాన స్తో తమ్ 

డానానందఘనం నిత ౦ నిరలం స్పటిక (ప్రభమ్ | 
aN 

ఆధారం సర్వభూతానాం చిదాకాక ముపాస్మహే ।। 

చిదాకాశ స్వరూపోఒహం నామరూపవివరితః । 
wp 

ఛీ 

శానోఒఖండశ్వశాా హం సంవిన్మా[శే సదొాసితః || 
దై నో క! / G 

చిదాకాశ స్వరూపోఒహం నామరూప వివర్ణితః । 

నామరూప మిదం సర్వం కల్పితం చిత్త విభమాతీ tI 

చిదాకా శస్వరూపోఒహం రిపూర్ణ మివాంబరమ్ | ప 

అన్తః పూర్ణో బహి; పూర్ణః పూర కుంభ ఇవార్డ వే 11 
ట్ 

కవి 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం సంపినా త స్వరూసతః | 

అకరాహ మభో కాహం నిరుణస్సంగ వనరితః 1; 
par ది a ళం 

చిదాకాశ స్వరూపోఒహ౦ మహాకాశ ఇవామలః | 

నిత్య స్పర్వగత।ః స్థాణుః సంవిత్ స్పటిక నిర లః 1 

చిదాకా శస్వరూపోఒహం నామరూపాదికల్సితః । 
అ_న్లక్ళూన్యో బహిళ్ళూన్యః శూన్యకుం భ మివాంబరమ్ || 

చిదాకా శస్వరూపోఒహం సర్వాధిష్టాన మవ్యయః । 

(పత్యగాతా స్వయం జ్యోతిః. సరమాతా హా మచ్యుతః tt 

చిదాకాళ స్వరూపోఒహం దృశ్యదర్శన వ తః । 

అఖండ కాస రూపోఒసాం సరమాత్యాహమచు తః 1। 
చః 

#5 Hl 

Ee 1! 

= || 

C1 

౯ fil 



బహా విద్యానుస 
os 

దగ ల ళో § 

చిదాకాశ స్వరూపోఒహం సంవినా తై క ధర వాన్ | 

సర్వభూతేషు చాతాహం సర్వభూతాని చాత్మని || ౧౦ 

చిదాకాళ స్వరూపోఒహం సర్వ సంకల్ప వర్ణిత ః | 

పరిపూర్ణశ్శినళ్ళాన్తః అఖండ జో తి రాకృతిః || ౧౧ 

చిదాకాశ స్వరూపోఒహం సర్వంచాప్యహ మేవచ । 

సర్వం చభఖల్విదం (బహ నాన్యద ప్తి చ కించన || ౧౨ 

చిదాకాశన్వరూపోఒహం అహ మేభ్యః పరోఒవ్యయః | 

జంచ సర్వభూతానాం నామరూప వఏవర్సిత ౪ 11 ౧౩ 

చిదాకా శస్వరూపోఒహం పరమాతా హ మచ్యుతః । . 

సర్వేన్ది య గుణాభాసః స ర్వన్నిియ వినరితః 1 ౧9౪ 
ఏళ జి 

చిదాకొ శన స్వరూపోఒహం అఖండ పరిపూర్ణ వాన్ | 

బహిరన్తశ్చభూతానాం అచరం చరమేవచ ౧౫ 

చిదాకా శస్వరూపో౬ఒహం పరిపూ ర్ల మివాంబరమ్ | 

అవిభ క్తశ్చ భఘాతేను విభ క్ర ఇవచస్టితః 11 ౧౬ 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం సరమాతా హూనుచు తః | 

జానం జయం జాసగమ్యం జో తిషాందో!తిరేవచ || ౧౭ || 
కై ఈ పో రి 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం నామరూపమివ స్టితః ] 

(థా న్తిమాషత్ర మిదం విశ్వం రజ్వాం సర్పఇవోదితమ్ 11 ౧౮|| 

చిదాకా శస్వరూపోఒహం సర్యోపాధి వివర్ష్హితః | 

సర్వసా క్షీ పకా హాం (ప్రత త్య్గాత స్వరూపవాన్ 11 ౧౯ 



చిదాకాశానుసం ధానసో తమ్ 
అవవ — 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం అఖండ పరిపూర్ల్ణవాన్ | 

ఆంత $కరణ సంత్యాగా దవశి ష్టేచిదాత ని 1 ౨౦ || 

చిదాకాశస్వరూపోఒహాం పూర్ణస్య (శుతిచోదితః | 

స్య వూర్ణ మా దాయ పూర్ణ మేవావశిష్యతే 11 ౨౧ 1 

దాకా శస్వరూపో౬ఒహం అద్వి యం పరంసుఖమ్ । 

(బహ రూపమిదం సర రం నెహ నానా_ప్రి కించన 1 ౨౨ 11 

చిదాకా శస్వరూపోఒహం కార్యకారణరూపవాన్ । 

ఏక ఏవాంబుధిర్యద్వత్ భంగబుద్చుద ఫేనకె ః 11 ౨౩ ॥ 
= దా 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం సరమాత్నాహ మచు-తః । 

బోధరూస మహాలింగః అఖండ సృంగవర్తితః 1 ౨౪ 11 

చిదాకౌశస్వరూపోఒహం విషయాకార నర్షితః | 

అఖండ పరిపూర్ణోఒహం సర్వసంగ వివర్తితః 1} ౨౫ 11 

చిదాకా శస్వరూపోఒహం నిర లః సృటికాకృతిః | 

ఆధార స్పర్వభూతానాం అగుణో గుణవానివ |! ౨౬ 11 

చిడాకాశస్వరూపోఒహం క_ర్హృత్వాది విహీనవాన్ | 

నిష్పియో నిరహంకారః సాక్షిమాత పకాశవాన్ 11 ౨౭ 11 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం పరమాత్సాహమచ్యుత:ః | 

నిరుణోనిశ్చృలో ౬రూపః ఆచలస్పంగవర్షిత ౪ 11 ౨౮ 11 
గ జ 

క్! చిదాకౌ శస్వరూపోఒహం జరామరణ వర్గిత 

అఖండ సరిపూర్ణోఒహం అనంత పరనూత్మకః।। ౨౯ 1} 
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వివరితిః | 
జ్ బ్ 11 చిదాకాశస్వరూపోఒహం స్వశరీరి 

పాలా | శరీరంచ జగత్సర్వం సర్వం(బహ్మాణి కల్సితమ్ ॥ 



చిదాకాశస్వరూపోఒహం సచ్చిదానంద లక్షణః | 

దీర్చ స్వప్న మిదం విశ్వం విశ్వం (బహ ణి క్రల్సితమ్ il 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం కేవలోఒద్వయఏవచ । 

(గహీతుర్ల” హదో షేణ నానాత్వం నచవన్తునః ॥ 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం సర్వం దవా వకేవలమ్ | 

వ్యోమ్నీవ నగరం సర్వం విశ్వం (బహ. ణికల్పితమ్ 1 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం నామరూప వివర్షితః ! 

స్వ(ప్రకాశళః పరంజ్యోతిః సర్వదా దహరేె స్టీతః [1 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం న 'ర్యత్రయవర్ణిత 8 | 

శిద్రాకా శస్వరూపోఒహం నిత స్స ర్వగత గ్శ్నః | 

~ లో ఎ చె న్ ౪ అడ్ జ" 

సరా౭దిషాన రూపోజఒహం సర్వదాదహ రెస్టితః il వ 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం సచ్చిధానన్ల అక్షిణః | 

అఖండ జ్యోతిరేవాఒహం సర్వదాదహరేస్తితః ॥ 
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చిదాకాశానుసంధానస్తో తమ్ 

కో _చిదాకాశస్వరూపోఒహం కూటసః |పత్యగేవచ | 
౧౧ - ® 

అపి కలీ క్ష్ టె అల్ల జని సర్వసాష్ష పరంబ్రహ్మ సర్వదాదహ రస్టితః 11 

ళో! _చిదాకాశస్వరూపోఒహం సర్వజీవగుహాశయః | 

నిరికారో నిరాకార స్మృరణడా దహరేః గె రాకార సర్వః హరెస్టితః 11 

11 చిదాకాశస్వరూపోహం సర్వద్భ శ్యవివర్ణిత ౪ | 

ఖ్ శ aa (పజ్టానఘనరూప హం సర్వదాదహ 6 రసిత ర్ 11 
/ క 

ల్లో! చిదాకాశస్వరూపోఒహం క_ర్షృభో క్రృత్వ వర్షితః । 

నిరస్త విషయాకారః సర్వదా దహ స్థితః 11 

తా చిదాకాశస్వరూపో౬ఒహ మఖండానంద అద్యయః | 

శో॥ _ చిదాకాశస్వరూపోహం యోవేదశుతిచోదితః | 

గుహా హి తత్వబోధేన సర్వకామ ఫలా ప్రిమాని ॥ 

శో చిదాకాశమిదంసో(త్రం "మాహా నామసుధికృతమ్ I ల అవా — 

eo 1 

౬౧ ll 

౬-౨ 11 

ev tl 

కల Il 

యః పశేత్ సతతంభ కాంసను. ముక్తిమాన భవత్ 1 ౬౬.1 

చిదాకాశానుసంధాన, స్తో త వివరణము 

ఈ విషయమును గురించి కొందరకు, (పసిద్దపూర్వాచార్య రిచితము 

లై న అనేక సోత్రము లుండగ దీని యావళ్యకత ఏమని తోచవచ్చును! ఇది 

సత్యము, సర్వులకును అవియే ఆధారము. అయిననూ అట్టివి య న్ని యూ 



(పౌఢార్హముగ అతిగం రములై యున్నందున, కేవల అనుసంధాన సౌలభ్య 

మును, సుల భమార్గముననుసరించి శుత్యనుసారముస ఇది తెలుపబడిన దే 

కాని అన్యముగాదని (గహించవలెను. విద్వాంసులు దీని అభ్యాస లాభమును 

కరతలామలకముగ నొందగలరను ఆశయముతో సిద్ధాన్తానుసంధానములు 

హృద్దోచరమగునటుల హో త్రరూపమున ఏశదీకరించినాడను. 

బహ్మాజ్షానాధ్యాసకుడ్కు సర్వదా కన సత్య స్వరయాపము- దేశ, కాల, 

వ పార మై స్ స్ సర్వోపా థి వినిరు కమెన, సణా య, మజా ఇయ, 
ఇ 

స్వగత భేద రహిత, నిత త్య, నిరతిశయ, న్వ (ప్రకాశ, అసజ్వ అఖండ, పరి 

పూర్ణ చె లన్స పదార్లమనిన్నీ యిదియే తన నహరాకాశమందుండు చిదా 
రసి రా | య 

కాశ స్వరూపవ , పరమాత యనియు, ఇదియే సర్వాధిష్టాన మై సర్వప్రాణుల 

తన్య మనీయు, ఇదియే జే ర మా ఆ 

సత్యః క్వరూనమం'దే వ మాం కల్పిత మె, రజ్జు అనయందు సర్పర్రా ంతిలాగున 

కలుగుచున్నదే కాని సరమార ర వా స్తవము కాదను నిశ్చయముతో నిర్గుణ 

(అహా మసంధానమును చేయుచుండుట యావశ్యకము. ఇదియే తన తరణో 

పాయమునకు నాకాన్నార్గము, ముకి సాధనము, అఆనుసంధానములలో పర 

మోత్క్బృూష్టమైనది, యని (గహించవలెను. 

ఇట్టి నిర్గుణ బహా నుసంధానాభ్యాసకుడై న ముము తవు సర్వదా. 

శర తయ వివర్ణితమై, జగదుళ్చ త్తిస్టితలయములకు అ న్ననిమిత్తోపాదాన 

కారణమై, స్వ పకాశమైన. సర్వాధిషాన అఖండ పరిపూర్ణ చైతన మే తన 
న యె 

వాస్తవ స్వరూసమని ఆస హృత్పుండరీక 'మందు చిడాకాశ భావన చేయు 

చుండవలయును. ఈ పరమాత్మ, అద్వి య, అఖండ  పరిపూర్ణుడై ననూ, 
(పతియొక్క వునకునూ, ఈయన వారి, వారి, హృదయమునం దే గోచరించు 

నని శుతిమాత తెలుపుచున్నందున ఆతా నుసంధానాదుల నై చేయుట 



సం కప్ప అనుభవవాక్యములు 

(శేష్టము, ఆవళ కము. మన యనుభనమును బట్టి చూచినను లోక వ్యవహా 
రమునందు, సర్వదృుశ్యమునకున్నూ, యొక్క_డి యున్న సూర్యుడు వతి 

వారికిన్నీ వారు, వారు, యున్న సదేశములందు (పాతఃకాలమున తూర్పు 

దిశయం దే ఉదయించి పరిమిత బింబాకారముగ నే(తదోషములేని వారందరి 
చేతను యెట్లు చూడబడుచూ సర్వదృశ్యమునకున్నూ సూర్యుడొక్క డేయని 
అందరిచేతను యెట్లు తెలుసుకొనబడుచున్నా డో అపై ఈ పరిపూర్ణ, అద్వి 
య, అఖండ, సరమాత గూడ జ్ఞానదోషము, అనగా అజ్ఞానము లేనివారికి 

వారివారి హృదయ పుండరీకమందు చిదాకాళ స్వరూపుడుగ గోచరించుచూ 

తెలిసికొన సాధ్యమగునని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. అనగా పర 
అచట నాక్షెత్మరించునని గాని, పొందబడుననిగాని, (గహించవలయును. 

చిదాకొాశమనగా ఆకాశమువంటి జ్ఞా నస్వ రూపుడు. ఆకాళ శబ్దము ఇచట 

సాదృశ -మునకే సికొనబడినది. కేవల ఆకాశము జడము, ఈ ఆకాశము 
వంటి, యనుటలోనే ఆకాశము ఎహా గాదను విషయము స్పష్టమగుచున ది 

అయినను అయనను తెలిసికొనుటకు వ్యవహారమందు ఈ మహాకాళ మే 
(బహ లక్షణములకు సన్నిహిత భూతము. దీని. (ప్రతోోఆకాశ శరీరం(బహ " 

అని (బహ ను ఆకాశమువంటి శరీరము గలవాడని ఆకాశము యొక్క, 

నిర్మలత్వ, అసజ్ఞత్వ, పరిపూర్ణ త్వ వ్యాసకత్యాది లక్షణములను తిసి 

కొని అట్టి శరీరముగలవాడని ఉపలక్షణముగా తెలుపుచున్నది. ఇచట శరీర 

మను శబ్దముచే యుపాధిగా తెలియబడుచున్నది. ఉపాధియైన శరీరము 

ఎప్పుడునూ ఉపస్టితమైన శ -రియగుటకు వీలులేదు. ఈ శ -ర శబ్దముచేత నే 

బహ మహాకాళ న్నుడనిన్నీ, అయిననూ ఆకాశమువంటి వాడని (శ్రుతి 

తెలుపుచున్నది. శ్రీ శంకరభగవత్పాదులు గూడ (నిహా ను నుసంధానమును 

తెలుపుటకు ““దృశిస్వరూపం గగనోపమం పరం” అనిన్నీ, ఇ ఇంక నూ: 

శో! ఆత నకి వాఖలం దృశ్యం (ప్రవిలాప ధియా సుణః | 

భావయే 'చేక మాతా నం, నీర లాకొ శవత్సదా 11 
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బహ విద్యానుసన్దాన దర్శణం 

అనగా నిధయందువలే ఈ దృశ్యమునంత యును బుద్దిచేత ఆత ఈం ప్త 

లయింసజేసి సర్వదా నిర లమెన ఆకాశమువలెం ఆత ను, తననుగా అన్ల్ల 
గా Ch 

సంధింసవలయునని తెలుపుచున్నారు. కావున ముముక్తుజిజ్ఞాసువు చిడూ కాశ 
షః 

స్వరూపుడై న (బ్రహ ను తస దహరాకాశమందే సచ్చిదానంద లక్షణము అత్ర 

తెలుసుకొని పొందవలసి యున్నది. దీనినిగురించి సూత భాష. 

ఎ శంకరులు సిద్దాంతపరచియున్నారు, 

వందు 

ముముకువై న నిర్గుణ _బహ్మాభ్యాసకుడు (వారబ్దానుసారమున తనా 

'శరీరోపాధులతో నెట్టివ్యవహారము లాచరించుచున్ననూ, అట్టి వానితో తను 

కెట్టివా_స్తవసంబంధములే దనిన్నీ, తన శరీరోపాధులు తనకు కేవల వ్యవహా 

రానుభవమునకు కల్పితమైన సాధనములే కొని పరమార్గవా_స్తవములు కావని 

నిశ్చయముగా గహించి తన సత స్వరూపమును హృత్పుండరీక ముందు 
ఛం 

సర్వదా చిదాకాశ రూపమున అనుసంధాన ధ్యానాదులను యాచరించుచుం డుట 

యానశ కము, 

ఈ చిదాకాశ సో(త్రానుసంధాన సౌలభ్య విశేషమేమనిన చిదాకాళ 

మన్ననూ, బహ యన్ననూ యొక్కటియే యని లోగడనే తెలిపియుంటిమి. 

కాని చం[దుడన్ననూ, శీతాంశుడన్న నూ అర్హమొక్కటియెయెననూ శ్ తాంశు 
(oa యా 

శబమువల చం ద లకణములె న శె త్య, ఆహాద లకణములెటు సా౭మానహ్రా 
ల గ శా యా షా ౧౧ aa) 

ముగ స్పురించునో అపే ఈచిదాకాశ శబముచే (బహ్మ కుపలక్ష£ణఐణ మె 
౧ © (oH 

ఆకాశ శబ్దమువల్ర నిర లాకాళ లక్షణములు తన యందు స్పురిం చుటకం 

సౌలభ ముగనుండునుగాన సల్లక్షణములన్నియూ చేర్చి చిదాకాశాను సంధాన 

స్తుతి రచించినాడను. ఈచిదాకౌశస్వరూసమైన (బహో నుసంధానమునుఎు 

హృత్పుండరీకమం దే అనుసంధానాదులను చేయుచుండవలయును. ఇక్ 

చిడాకాశస్వరూపుడై న _బహో నుసంధాన సౌలభ్యముకొరకు ఈ సో ఈ మును 

రచించుటలో దహరోపాసనానిరూఢి కొరకే స్రోతాంతమందున పచ్నాండా 

శ్లోకములును, వివరింపబడినవి. 
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హల్లో 
స్థాన దర్పణం se ల £9 ల లో 

యమగువరకు : చిరకాలము రబక్ష 
0 

0 

ము వలనగాని, పొందజాలడు, శద్దోత్సాహములతో చేయు. నిరంతరాభ్యాన 

ఇది - వునకు అనాదిగా కలుగుచున్న జన పరంపర సంసార ఆత్యంతిక 

దుఃఖరాహిత (పకియ గనుకనూ తనకు నిత్య, నిరతిశయ, సుఖస్వరూపము 

నిచ్చు పరమ లాభము గనుకనూ, దీని ఫలమునొందుటకు మాసములు, సంవత్స 

రములు, జన్మలు అని లెట్బ చూచుకొనదగినదిగాదు. అనేక జన లలో బహు 

కాలాఖ్యాస సాధ ము. అయిననూ శాస్త్ర (ప్రమాణమును బట్టి. వుని, నిత్య 

నిరతిశయ, సుఖస్వరూపము నొందుటకు సాక్షొత్సాధనమిది యొక్కటియే, 

అన్యములు పరంపరా సాధనములు. కావున ముముటివు ఇట్టి అభ్యాసమును 

ఆమరణాంతము (పీతి నిశ్చయములతో చేయుచుండవలయునుగాని -|ఘ 

సిద్దినిగోరి సంతానము కొరకు అశ్వత్థ ప్రకిణములను చేసిన యువ -న్యాయ 

మునగాని,. మరియు నీ (క్రిందిలోకో కి ననుసరించిగాని, నిరుత్సాహము 

చెంద గూడదు, 

లోకములో నొకబహ చారి వేదాధ్యయనము చేయుటకొరకు గురు 

గృహమునకు జనియుండగా, పరమమూడఢుడై న నాతనితం డి వేదములు 

నాలుగని చెప్పబడియుండగా మా వాడు పోయి అయిదురోజులై నది ఇంకనూ 

రాలేదేయని తలచి మిక్కిలి పరితపింప నారం ంచెనని, నొక కథ వలన 

తెలియుచున్నది. కావున ఇట్లు తలచు అభ్యాసకుడు మూఢుడేయగునని ఎరుగ 

వలయును. అనేక జన ల అభ్యాసమువలనగాని యోగము అనగా బహ 

సొక్షాత్యారము కలుగదను నిశ్చయముతో ముముక్షువు చిరకాలాభా సము 

(ప్రీతితో. చేయుచుండవలయును. విద్యలలో నింతకు మించిన విద్యలేదు. 

గాన నిది జన్మలతో లెజ్బచూచుకొసవలసిన విద్య. దీనినే (శ్రీకృష్ణ భగవానులు :_ 

Po 

పట్ల హాని 
ఆనేక జన సంసిద స్తతో యాతిసరాంగతిం” అనిగితలలో తెలుపుచున్నారు. 



తతా జా న పరీక్ష 
0౦ బ్లో 

జ్ఞానాభ్యాసకునకు తన అభ్యాసలాభ మెంత _ కలుగుచున్నదియూ 
కూడ తెలిసికొనుట యావశ్యకము. లాభమును (గ్రహించలేని యెడల నిరు 

త్సాహము కలుగును. ఇచట జ్ఞాన మనగా (ప్రకరణమును బట్టి (బహ జ్ఞానమే 

గాని మరియొకటి కాజాలదు. ఈ జ్ఞాన స్వరూపము అద్వితీయముగాన పరీ 

క్షీంప బడుటకు వీలులేదు. కాని జ్ఞానలాభమును స్వానుభవము నల్ల (గ్రహించ 

సాధ్యము. ఈ జ్ఞానము వునకు ప్రాప్త (పాప ముగాని వేరుగ సంపాదించ 

వలసినది గాదు. "కొని స్వానుభవము వల్లన పొందవలసి యున్నది, ఇట్లు 

పొందుట ఎట్లని ముముక్షువు ఆలోచించ వలసి యున్నది. జ్ఞానము, అనునది 

తెలివియే గాని తెలిసికొన బడునదిగాదు. అయిననూ ముముక్షువునకు తన 

(వారబ్బమును బటి దేహధారణ మున్నంత కాలము వ్యవహార దశయే, కావున 

ఈ స్థితిని బట్టి శెలిసికొను జ్ఞానము గూడ సద్వితీయమే యగును గాని ఆద్వి 

'యముకాదు. కావున యిట్టిది గౌణజ్ఞాస మనియే చెప్పవలయును. అయిననూ 

(న ముముక్షువు ఇట్టి జ్ఞానమును స్వాతా న్నముగ (గ హించవలసీ 

యున్నది, గనుక దీనినే సత్యజ్ఞానమని గూడ జప్పవచ్చుును. కొని పొర 

మును బట్టి కే రోపాధికుడై యుండు బచేతనూ యా జ్ఞానము ప్రారబ్ద నిరోధ 

కె యుండుటచేతనూ, స్వ(ప్రయత్నాభ్యాసాదులచేత గాని జ్ఞానము భాసించదు. 

వ ముముకువై న వాడు ఇట్లు పయత్నపూర్వకముగా తనకు కలుగుచున్న 

జ్ఞానము, శాస్త్రీయముగ నున్నదా లేదాయని తెలిసికొనుట యావశ్యకము ఈ 

జ్ఞానము స్వానుభవై క వేద్యముగాని పర్మపత్యక్షముగాదు, గాన తన జ్ఞానమును 

ముముక్షువు తన పయత్నముచేతనే స్వానుభవము వలన తెలిసికొనవల యును 

గాని వేరు విధములేదు. కావున వ ముముకువై న వాడు, తన అభాస 

పాటవముచే, కాల [క మమున తన పారబ్ది కర భలానుభ నములు ఎట్టివి 

యెననూ. వికారరహితుడై బాగుగ . ణశీంచిన స క్తతా వమానములతో నిర్లి 

'ప్థతగా తన సుఖదుఃఖముల నెప్పుడు సొందగలుగుచుండునో, తన మనస్సంకో 



మందు ఎప్పుడు నిరంతరము కలుగు చుండున , ఎప్పుడు (శుతియు క్యను 

భవ జ్ఞానముచే దృశ్య నానాత్వమును అ ఖ౦ డము గ (గహింపగలుగు 

చుండునో, ఎప్పుడు యీ సర్వదృశ్యమునకూ. అధిష్టానము తన సరమార్ధ 

స్వరూపమేనని నిశ్చయము నొందగలుగునో. ఎప్పడు ఈ అభ్యాసకుడు 

శాస్త్రానుభవ డ్డాన బలముచే తన జాగదనుభవములను గూడ తన స్వవ్నాను 

భవముల వంటివేగాని, వేరుకాదను నిశ్చయము నొందునో ఎప్పుడు తన 

ప్రారబ్దానుసార వ్యవహారానుభవములను జ్ఞానపూర్వకముగ, క్షీణించిన సుఖ 

దుఃఖములతో భో గమునొందగలుచుండునో, తనకు ఎప్పుడు రాగద్వేషాదుల 

క్షీణత స్పష్టముగ కలుగుచుండునో, తన (ప్రారబ్దము ననుభవించు చున్ననూ 

ఎప్పుడు సదా తనకు జగని ధ్యాత్వనిరూఢి స్ఫురించుచుండునో, ఎప్పుడు తన 

అనుభవములయందు జ్ఞానపూర్వక మైన తృ ప్తి సంతోషములు కలుగుచుండునో, 

ఎప్పుడు స్వమరణమును వుత్సవతుల ముగ (గహించుచూ తన మరణ తి 

నెంతమా[తము నొందడో, అప్పుడు తన సత్యజ్ఞానాభ్యాసాదులు ఫలించు 

చున్నవని (గ్రహించవచ్చును. అప్పుడు యిట్టి స్టితియే తన సత్య స్వరూప 

ధా -నాద్యభ్యాసములకు సహకరించి ముక్తిద్వారము నిచ్చునని తెలిసికొని 

ముముకువు తన జ్ఞానాభ్యాసమును వుత్సాహముతో చేయగలుగుచుండును. 

ఏ జీవియైననూ మరణభయము నొందచనివాడు వుండడు, కాని వ 

ముముక్షు వై న జ్ఞానాభ్యాసకుడు అట్టి మరణమును, తనకు సర్వమంగళ 

కరముగా తలచుచుండును, ఏలనన ఈ ముముక్షువు తన (ప్రారబ్ఞానుభవక యము 

చేత తన స్తూల శరీరమును, తన జానబలముచేత అంతక రణోపాధినీ, 

వా _స్త్రవముగ “తాను కానను నిశృయముతో, తన వా స్తవ స్వరూపమైన సత - 

జ్ఞానానంత లక్షణములను బాగుగ గు _్రించినవాడు గనుక తన యీశ ర పత 

నానంతరము తాను అఖండ స్వరూపమును పొందగల నను నిశృయముతో 

నుండి దేహ పత న ము నొందును. ఇట్టి అఖండ స్వరూప ప్రా ప్రియే తన 
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అ 'ష్టము గావున మరణమునుంచి భయము నొందడు. (ప్రారబ్దక్షయమే 
ముముక్షువునకు కర్తవ్యాశయమై, తస స్వస్వరూప పొ ప్రినే యిచ్చయించును 

గాన అటి మహనీయునకు దేహపతనము మరణమై మృతు భయమును 

కలిగింపజాలదు, అట్టి మహనీయులు ఈ జనా ౦తమందే అమృత సిద్దినొంద 

వచ్చును. లేనిచో తత్సాధనాను కూల జన లనొంది అమృత _త్త్వసిద్దిని పొందు 

దురు __ ఇది శా_స్త ప్రమాణము కావున ఎవరలకు తన స్వస్వరూప జ్ఞానముచే 

సుఖ దుఃకానుభవములు, ఆభాసమా తముగ నుండునో, యెవరికి, స్వస్వరూప 

జ్ఞాన బలముచే వారి మరణ తి యుండదో అట్టివారు తమ జ్లానాఖ్యాస లాభము 

కలుగు చున్నట్లు నిశ్చయముగ (గహొంచ వచ్చును. 

_ 
డ్ర్ర బహ విద్యాభ్యాస సారము 

ఇచట విద్యయనగా విద్యాసాధనమనియే (గహించవలెను. (బహ 

విద్యయనగా - వుడు తన పరమార్థ స్వరూసమును గురుశా స్ట దోధవలన 

బాగుగ గుర్తించి అట్టి నిత్య అద్వితీయ అఖండ సపరమాత _ స్వరూపము 

నేనేను, అని తన మననాద్యభా -సములను ఫలపర్యంత మాచరించి ఆత సాక్షొ 

కారము నొందుట. శాస్త్రము “బ్రహ సత్యంజగని. థ్య” అనియు, “ఏకమే 

వాద్వి యం (బహ , " “నేహనానా స్తికించని అనియు తెలుపుచున్నది. ఈవచ 

నార్హములు రెండునూ మానవ దృశ్యానుభవమునకు (ప్రత్యక విరుద్ధములుగా 

సగపడు చున్నవి. ఇట్లుండగా ఇంకనూ “త త్వమసి” “అహం(బిహా సీ" 

అను మహావాక్యబోధ“ఆ [బహ వు నీవే” లేక*ఆ బహ నేనే” అని త్వం, 

అహం _ (ప్రత్యయముల రెంటిచేతను స్పష్టము చేయుచున్నది. ఇంకనూ 

“(బహ విద్భహై వభవతి” “బహ విదాప్నోతిపషరం” అని (బహ ను తెలిసి 



బహ విధ్యానుసన్గాన దర్పణం 

కొనినవాడు (బహ యేయగు ననియూ, (బహ ను తెలిసికొనినవాడు పరమో 

త్యష్ష స్థానము నొందుననియూ, అనగా ముక్తి నొందును అని యీ వచన 

ములు వునకు తెలుపుచున్నవి. దీని నంతయూ బట్టి చూడ వునకు ము_క్తి... 

(బహ జ్ఞానము వలననే గాని, వేరువిధముగ గలుగదని (శ్రుతిమాత స్పష్టము 

చేయుచున్నది. నూరు తల్లుల సమానమగు (శుతివాక్య మెన్నటికిసీ అసత్య 

మగుటకు గాని, వ్యర్హమగుటకుగాని వీలులేదు. కౌవున వివేకులు యీ వాక్య 

ముల [పామాణ్యమును (గ్రహించి వాటి యథార్థ జ్ఞానానుభవములను సంపా 

దింపవలసియున్నది. ఇట్టి సయత్నాభా సములలో నున్నవాడి జ్ఞానాభ్యాస 

కుడు. జిజ్ఞాసువులకు ఇట్టి జ్ఞాన వివేచన. మననాద్యభ్యాసముల బోధయే యీ 

(గ్రంథ ముఖ్యోద్దేశ్యము గాన యింతవరకును (శ్రుతిస్మ తులననుసరించి వివిధ 

నిరూపణలు వాయబడినవి. 

ఈ విద్యాసాధన సారమేమనిన _ (బ్రహ జ్ఞానాభ్యాసి తన ఆత 

సాక్షెత్కార ఫలమునకు గాను నిరంతరము స్వశ ర సర్వదృశ్య మిథ్యాత్వ 

మును (కుతి యుక్తి అనుభవములతో నెల్లప్పుడునూ మననము చేయుచుండు 

టయే. ఏలనన యిట్టి వివేచన మననాదుల వలనగాని, స్వశరీర సర్వదృశ్యము 

సత్యమైన దానివలె కనబడుచూ వ్యవహారానుభవముల నిచ్చుచున్ననూ, ఇది 

యంతయూ పరమార్థ సత్యముకాదు; అనిత్యము -- కావున దుఃఖపర్యవసాన 

మెనది మా(త్రమే కాని తనకు నిత్యసుఖమును యీ స్వశ -ర [ప్రాపంచిక 

సంబంధ పదార్థము లెవ్వియునూ వా_స్తవముగా నివ్వజాలవను ఒక్క నిశ్చయ 

సంస్కార మేర్చడదు, ఇందువలన యీ అభా సకునకు దృశ్యసంబంధ సక్త 
తా మానములు క్షీణించుచుండును. ఈ జగని ధ్యాత్వజ్ఞాన దార్హ్యము లోగడ 
యీ (గ్రంథమందు చేసిన నిరూసణ లన్నియూ బాగుగా (గ్రహించి శాస్త్రీయ 

ముగ దీర్ల కాల మాచరించిన నిత్యానిత్య వివేకమననాదుల వల్ల గాని సాధ్యము 

కాదు, ఎంత బుద్ధిమంతునికై ననూ తన అనాది అవిద్యాదోషము వలన యొక 
సారి (గహించిననూ, అనుకున్ననూ అట్టి జగని ధ్యాత్వ జ్ఞానము నీలచిడి 
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తనకు ఫలకారి కాజాలదు. ఇట్లు యీ అభ్యాసకునకు కలుగు స్వశరీర, జగద 

సత్యత్వ నిశ్చయమే తన వాస్తవ స్వరూప జ్ఞానలాభమునకు సహకరించు 

చుండును. 

ఈ స్వశ ర జగ _క్రంతయూ, అనగా -- అహ, మిదములు రెండునూ 

అధిక్టానమైన అఖ౦డ బహ మునందే అధ్యస్తమై యున్నవి కావున, 

దృశ్యము అధ్య స్తము అనగా -- కల్పితము గనుక _(ప్రథమమున కల్పిత మెన 

సర్వదృ శ్యమునూజ్ఞానపూర్వక ముగ నిషేధించిన యెడల వౌ స్తవమున మిగులు 

నది, అధిష్టాన స్వరూపమైన పరమార్థ సత పదార్థ మొక్కటియేగాని, తది 
తర మేమియునూ యుండదు. నత్వము గూడ దృశ్యా_న్తఃపాతియే గనుక 

తనను విడచి మిగులు సరిచ్చిన్న పదార్థమేమియు నుండదు. అట్లు నిర్వి శేష 

ముగ శేషించు నిత అఖండ (బహ పదార్థమున కత్ర త్రకమసి "అను 

మహావాక్యము “ఆ (బహ నువ్వే అయియున్నావు” అని స్పష్టముగ వ 

(బై క్య బోధను చేయుచున్నది. ఇట్టి వ హై క్యజ్ఞానము భాగత్యాగ 

లక్షణవల్ల కలుగు (గ్రహణము చేతగాని సిద్ధించదు. ఏలనన.మనకు స్ఫురించు 

చున్న యీ అహ--మిదములగు స్వశరీర, దృశ మంతయూ చిత్, జడముల 

మిశితమై యున్నది. కావున యీ స్వశ ఈ సర్వదృశ్యమునుంచి జడాంశ 

మెన అధ్య _స్తమును జ్ఞానపూర్వకముగ సివేసిన యెడల రెండింటియందున 

నిర్విశేషముగ మిగులునట్టి అద్వి యయ అఖండ చిద్దూప పరమాత స్వరూ 

పమే తానగును. 

కౌని యిట్టి తన సత స్వరూప గహణానుభనములు కలుగుటకు దీర్ణ 

కాలము అనగా _ బహ సాక్షొత్కార పర-౦తము ముముక్షువు నిరంతరా 

భ్యాసము చేయుచుండనలయును. దీనికిగాను ముముక్షువు యింత వరకు మనము 

చేసిన వివేచన నిరూపణల వల్లనూ, నిరూపించిన (శ్రుతిస ఏతి (ప్రమాణముల 

వల్లనూ, అనుసంధాన వాక్యముల వల్లనూ, గుర్వీశ్వరాను గహములతోడనూ, 

శేను అనునది యెజరు.? ఈ స్వాళ ర నర్వదృశ ము లెట్టివి ? అనగా _ వీటి 



2 (బహ్మవిద్యానుసన్దా న దర్పణం 

యందు సరమార్గ సత్యత్వమున్నదా ? యివినాకు నిత్యములా ? లేక _ అని 
త్యము లగుచున్న వా : నా అనుభవము లెట్టున్నవి : ఈ శరీరాది దృశ్యమును 
విచారించిన అన్నియునూ దుఃఖసర్యవసానములే యగుచున్నవిగదా ! నిత్య 

నిరతిశయ సుఖమెట్టిది *: పరమాత యొట్టివాడు : ఎచటనున్నాడు ? ఆయన 

యెవరు? మహావాక్యము _ నేనున్నూ ఆపరమాత యూ నొక్కటియేనని 
బోధించుచున్నది. నా స్వరూపమెట్టున్న, నేనున్నూ ఆపరమాత యూ నొక్క-టి 
యగుదుము : ఇదియెట్లు సంభవము ? అను విషయములను సంశయ _ విపర్య 
రహితముగ నిశ్చయించి తెలిసికొని తన అభా సొదులను చేయు చుండ 

వలయును, 

ఈ అభా రన మెట్టుండవలెననిన __ తన నిత్య--అసంగ_స్వ పకా శ 
ఇల్ అఖండ __ పరిపూర్ణ త్వ అనుసంధానాదుల, నిరంతరాచరణ బలముగా తత్స ౭౬ 

టై 

లేదు _ ఇట్టి అభా సాదులే ముముక్షువును కాల్మకమమున ఆత సాక్షెక్కారము 
నొందింసజేయును. వొ కా ఛ్యాని తనకు శవణానంతరము జాన 

రూపమును, వృత్తిచ ఫలపర్యంతము (గహించుచుండవలయును. 'వెరుదాది ' 

ముముక్షువు (పయత్నముచే తన పరమా 

మాత అభఖండణో[తి రూపమని పాంచవతె న వళ అఖంశజ స్టతీ స్వరూసమని (గ్రహించవలెను గావున పరమాత 

స్వరూపమైన పరంజ్యోతి 'అహంి శేనే అను వేదా న సిడాంత సారమును 
అజ థి 

శిష్యుడు సులభముగా తెలిసికొనుటకుగాను (శీ శంకరభ/గవత్సాదులు గురు 
WW) 0 

శిష్య (ప్రళ్నొ_త్తర రూపముగా ఒక శ్లోకమును బోధించి యున్నారు. అది 

యేదియనిన, 

nm 

ల్ “కింజ్యోతి_స్తవధాను మానహని మే రాత్రౌ ప్రదీపాదికమ్' 
సె నారదం రడివదకన వ విధొ కం జ్యోతి రాఖా హి మే, 



అని ! నీకు (ప్రకాశమిచ్చు జ్యోతిస్సు యేది? సగలు సూర్యుడు, 

రాత్రియందు దీపాదులను, సూర్యచం|(దులను చూచుటకు కు నీకు (ప్రకాశ మేది 

తెలుపుము. నేతములు, నెతములు మూసిన కాలమున నీకు జ్యోతిస్సు 

యేది ? నాబుద్ధియే, సీబుద్దిని చూచుటలో జ్యోతిస్సు యేది? “అహం”. నేనే, 

కానన దీని కన్నింటికి ని సరమజో కి త్రిస స్ప్వరూప్పడు సఏీవేకదా ? స్వామీ నిజము. 

“అహం” నేనే పరమజ్యోతిస్ప్వరూపుడనై యున్నాను అని శిష్యుడు, సులభ 

ముగా సిద్దాంత సారమును (గ్రహించెను. యీ అఖండ “అహం” జో తియే 

పరమార్థజ్ఞానము. ఇది అది యము, అఖండము, స్వప్రకాశము, అవికారి, 

అసంగము, అవినాశియై సర్వ వుల హృదయమందునను పరమ జ్యోతిస్సుగా 

విలసిల్లు ప్రత్యగాత్మగా తెలుసుకొనబడు పరమాత యీియనయె. 

ళో 

బాగుగా వివారించిన యీ (ప్రపంచ మంతయు జ్ఞాన, జ్ఞ్లాతృ, జేయ 
ఇ ౬ క్ 

ముగా భాసించుచున్నది గాని తదితరము ఏమియులేదు, ఇందు జ్ఞానము 

ఒక్క-టియే పరమార్ల సత్యము, ఇదియే అఖండ పరిపూర్ణ చై తన్యమె సర్వా 
థి లొక యా షా 

ధిష్టానముగా అద్వి యమై యున్నది. యీ అద్వి యజ్ఞాన పదార్హమునం దె 

రజ్జువయం దుభాసించు సర్బ బ్రాంతిలాగున అనాదిమాయా (వభావముచే జ్ఞాతృ, 

జేయములు రెండునూ అధ్యస్తము లై “అహం” “ఇదం" అహంఇదములుగా 

భాసించుచున్నవి గాని వా_స్తవములుగావు ఇని వల అవిద్వాక ల్పితములై వ్ప 

నికి సంసారదుఃఖమును శ లి గిం చు చున్నవి. కాని పరమార్థ సత్యము 

అఖండ పరిపూర్ణ జ్ఞాన మొక్క-టియే. ఇదియే సర్వద్యళ్యాధిష్టైన ము సత్యము, 

నిత్యము, నిరతిశయము, అద్వి యము, అఖండము, సర్వభూతములును 

మాయా కల్పిత ములు, అవాస్తవములు సరమనార్హ ముగా లేని 

వేయగును. పరమార్థమున వాస్తవముగా నున్నది జీవుని సత్యస్వరూప 

మొకు...టియే, ఇదియే “అహం అను (ప తికి వా సవికారము, పరమాత 
ఠా ( _స్తవికార్ధి 



(బహ ఏిబో 'నుసస్జాన థళ్చణం 

స్వరూపము. దీనిని జోధించుటకే పరిపూర్ణ జ్ఞాన స్వరూపుడై న భగవంతుడు 

తలలో 

క్లో మయాతత మిదంసర్వం జగదవ్యక్త మూర్తినా | 

మత్స్టానిసర్వభూకాని నచాహం తేస్వవస్థితః॥ 

అనగా యీ జగత్తు అంతయు వ్య క్షముగాని నాస్వరూపముతో పరిపూర్ణమై 

యున్నది, సర్వభూతములు నాయందున్నవి. (అనగా కల్చితముగా నున్నవి.) 

కాని జ్ఞాన స్వరూపుడనై పరమాతు డ నైన నేను ఆ భూతములయందు లేను. 

అనగా వాటికిన్నీ నాకును వాస్తన సంబంధము లేదు అని తెలుపుచున్నాడు. 

అనగా అధ్య స్తమైన యీ సర్వదృశ్యము సత్యాధిజ్టానమై సరమాతు డైన 

నాయందే కలుగుచున్నది గాని పరమాతు. డనై న నేను యీ కల్పిత దృశ్య 

మందుండుటకు వీలులేదు. ఎట్టన వ్యవహార సత్యమైన రజ్ఞావుయందు సర్ప 

(భాంతి కలుగును గాని (భాంతియుత మైన సర్పమందు రజ్లావు వుండుట 

అనునది అసంభవము గదా? ఎల్లప్పుడును అధిష్టానము సత ము. అధ్య_స్తము 
కల్పితముగా నుండును. యీ విషయమునే, భగవంతుడు పె వాక్యముచే 

వోధించుచున్నాడని ముముకువు (గహించవలెను. కావున ముఖ ముగా 

జ్ఞ్ఞానాభ్యాసకుడు తన పరమార్థ స్వరూపమై పరమ జో తియగు అఖండ 

జ్ఞానమే సర్వ వులయందునను ప్రకాశించుచూ సర్వదృళ్యాధిష్టానముగా 

నున్నదని తెలిసికొని తన సర్వాత భావనను చేయుచుండవలయును. ఇట్టి 

సర్వాత భావన తనకు సర్యోపప్తవ కరమైన స్వశ -ర సర్వోపాధులను వృత్తి 

జ్ఞానపూర్వక ముగా త్యజించిన గాని కలుగదు. ఇట్లు న్వశ ర దృశ త్యాగ 

మనునది తన పరమజ్యోతి స్వరూపమైన అఖండ జ్ఞానాను సంధానాభ్యాసాదుల 

వలనగాని సాధ ముకౌదు. యీ ఆభ్యాసాదుల వలన కాల “మమున. తన 

ఆభఖండ పరిపూర్ణ జ్ఞానము గోచరించు చుండును. ఇట్టి సర్యోపాధి వినిరు క్ర 

_ పరిపూర్ణ చై_తన్యాధిషాన గ్రహణముస “సర్రోపప్పన రహిత: పజ్ఞానఘనః 

వళ గర్జో (బ్రహై వాహమసి .” అనువాకము వా న్న ఎవ్మోనుసంధా 



(శ్రీ బహ విద్యాఖా స సారము 

నమును బోధించుచున్నది. వున ట్టి అనుసంధాన ఫలమే కాల కమమున 

అఖండ స్వరూప సిద్దినిచ్చి మోక్షప్రా ప్రి పి నొందజేయును. 

కావున జ్ఞానాభ్యాసకుడు తన అభ్యాసకాలమందు యీ (దము ద్భశ 

రూసములుగా నున్న జ్ఞాతృజేయములను జ్ఞాన 'పూర్వకముగా త్యజించి 

వృత్తి నఖండాకారము గావించి ధ్యానాదుల సచ్చిదానలద లక్షణములతో నభ 

సించు నెడల అపుడు గోచరించునదియే, తన అఖండ, అద్వి -య, పరిపూర్ణ 

కానస్వరూపమని శెలిసికొనవలయును. ఇదియే తన పరమార్థ స్వరూపమని 

ముముక్షువు గహించి అఖండాతా.నుసంధానము నభ్యసించుచుండ 

వలయును. ఇదియు పరంజో కత్రి , పరమాత , -వునియొక్క_ నిత్యనిరతిశయ 

మైన అఖండ సుఖస్వరూపమని గహించి అనుసంధానాదుల నాచరించుచుండ 

వలయును, 

ముముక్షువునకు సిద్దాంత పరమసారాంశ మేమనిన యీ తన పరి 

చ్చిన్న స్ట సూలదేహము, సూక్ష శరీరాదులు తాను కానని గురుశాస్రబోధ వలన 

బాగుగ 'తెలిసికొ ని తన పరమార్థ సత్యస్వరూపమైన ఆఅఖండాత్వానుసంధాన 

మును నిరంతరము స్వానుభవ సాక్షొత్కా-ర పర-౦తము, ఇపుడు తాను పొరబ్ద 

బద్దుడె సుఖదుఃఖాది యెట్టీ భోగానుభవములను, చేయుచున్నను ఇవియన్ని యు 

అనిత్యములు, తాత్యా-లికములు మా తే నను నిశ్చయముతోడ తన పర 

మార్థ అఖండ పరిపూర్ణ జ్ఞాన స్వరూపమును విడువక విసుగు చెందక తప్పక 

ఫలము కలుగునను (పీతినక్సయములతో స్వస్వరూపానుసంధానాదుల 

గావించుటయే తన పరమ కర్తవ్యమని మనననిదిధ్యసనాదులను యాచరించు 

చుండవలయును. 

నుభవములను సొందుచున్నను ఇవి యన్నియు తనకు “పరమార్ధ ape 



సంబంధించినవి కొవను దృఢనిశ్చయమును సంపాదించ. వలయును, ఇప్పుడు 

తనకు కలుగుచున్న సమస్త సుఖదుఃకానుభవములు తన అజ్ఞాన కాలకృత 

ప్రారబ్ద కర్మఫల భోగానుభవములకు గాను కల్పితమైన తనయుపాధి ధర్మము 

తె నను పారబ బలముచే వసుత చేహతాదాతా ధ్యాస తనకు నివంర్తించ 
QQ _ ఢి _ ౨ అయి 

నందు వలన తాను యీ దేహో (శరీరోపాధి ధర్మముల సుఖ దుః ఖ ముల 

నొందుచున్నాననియు గాని వా స్తపమున వీనితో తనకెట్లి నిత్య సంబంధము 
a.) రు 

లేదను నిశ్చయము నొందవలయును. ఐనను దేహము యున్నంత కాలము 

'దేహధర ములు జ్ఞానినై సను విడువవు. యీ శ -రధారణ (ప్రారజ్దాధినము. 

న సకుడు తసకు పరమా షమెన ఆత్మ సాకొక్కారము నొందు. 
6 రా 

టకు తన [పారబక్షయమును చేయుట యావశ్యకము గాన అట్లి _పారబమును 
టి న © 

యధథా(పా పముగా స క్షతాభిమాన రహితముగా అనగా సక్తతా మానములను 
p=) జావ ల 

క్షీణింప చేసిన వాడై. ఇప్పుడనుభవించు చున్నాననే శాస్త్రీయ జ్ఞానాభా్యసా దుల 

బలముచే నిశ్చయము నొంది తనలో తాను ఆ అనుభవములను నిర్లి స్తతతో 

ననుభవించు చుండవలయును. జ్లానాభ్యాసకుడు ఇట్లు తన అనుభవములను 

క్షీణ స కతా మానములు గలవిగా చేయుచూ, గురుశాస్త్రబోధ, మననాదుల 

వలన తన పరమార్ధ స్వరూపము మును ప్రీతిని శృయములక్ నిట్లు తెలుసుకొన 

వలయును __ నేను, వా స్తవమున యీ దేహశరీరాదులు కాను. నాకు తాత్కా- 

లికములై న యీ సంసార సుఖదుఃథానుభవములకు ఇవి యన్నియు కల్పిత 

ములు - యీ “అహం” "*ఇనం.”లును, వాటివలన నాకు కలుగుచున్న 

“మమేదం” అను సదంతయు భ్రాంతి మాత్రము, నాకు స్వశరీరదృశ్య 

మంతయు కల్పనారూసమున వ్యవహార మాత్రమై తాత్కాలికమై దీర్హ స్వవ్న 

ములాగున పర్యవసానమున అనిత్యమగుచున్నది. శాస్త్రము నా సరూప 

కేవల సుఖము నిజ్యమని తెలుపుచున్నది. కావున 

నందు నను నేధియును యగుటకును వీలులేదు పకి తిబోధ ననుసరించి 

నాస్వరూపము పరిచ్చిన్నమై యుండుటకు వీలులేదు. “అహం” 



య, అఖండ, పరిపూర్ణ చైతన్య స్వరూపుడను, స్వశరీర సర్వవృశ్యము, 

నా సరమార్థ వాస్తవ స్వరూపమెన అఖండ పరిపూర్ణ 
అవాలి న్ క్ర 

సర్పభ్రాంతి లాగున వివ _ర్రముగా భాసించుచున్నది. కావున యో స్వశరీర 

సరగదృు శగమునకున్సు , సతా నస “అహం” నేనేఐ ఏదృు శ్యమునకున్ను త్యాధిష్టా స్వరూపము “అహం ఎ యున్నాను. 

కాని తదితర మేమియును లేదు-ఇందుచే నా పరమార్థ వాస్తవ స్వరూపము, 

స్వశరీర సర్వదృశ్యాధిష్టాన, సజా య, విజా.య, స్వగల థేదరహిత, 

గ 

పొదాన కారణమగు, నిత్య నిర్వికార, నిరతిశయాసంగ, పరిపూర్ణాఖండ 

ఛైతన్య న్యరూపమనియు. నిరవయవుడు గనుక తానుని 

యుడు గనుక తనకు క_ర్హ్భృత్వాదులు వా_స్తములు కావనియు కెలిసీకొని తన 
హ్ 

స్వ[ప్రకాశ, జగదుత్ప త్తి, స్టితి, లయ, ములకు వివర్త, ఆ న్ననిమితో 

స్వరూపమును అఖండాకార వృత్తితో చిదాకాశముగా నభ్యసించు చుండ 

వలయును, 

యీ (బహ. విద్యాభ్యాసకుడు మరియొక ముఖ్యాంశమును గమనించ 

వలసియున్నది. అదియేదియనిన తనమనస్సును యెన్ని ఉపాయములచేనై నను 

స్వాధీన ము చేసుకొనుట. యౌ నస్సనునది “వృనకు సూక్ష. కరణము 

గాని, తన వాస్తవ స్వరూసముగాదు ఐనను ఇది మానవునకు తాను వాస్తవ 

మెనదాని వలె గోచరించుచూ పూర్వసంస్కార వాసనా బలముచే దాని ఇష్టము 

వచ్చినట్లు జీవుని సనిచేయుంచును గాని, వివేకినిగూడ తనయిష్టము వచ్చినటుల 

యీ మనస్సు వపనిచెయనివ్వక దాని వాసనా మార్గముల లోనిశే కొని 

పోవుచుండును. యీమనస్సు అతి బ యమైన అశ్వము వంటిది, దీనిని స్వా 

ధీనము చేసి కొనిన యెడల యెంతదుర్హట కార్యమునై నను సాధించుటకు 

సమర్షతనిచ్చును. కాని దీనిని స్వాఢన పదచుకొనుట యనునది యొక్క 

జ్ఞానాధ్యాసకునకు గాని తదితరులకు సులభ నాధ్యముకాదు. జ్ఞానాభా స 

కుడున్ను తన గుర్వీశ్వరాను (గహములచేతను, శవణమన నాదులచేతను, 

యో నునస్పుయొక్క- స్వరూప సభా నములను బాగుగాగురించి దది తనకు 



(బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

ఉపకరణ కోటిలోనిది గాని తానుకాననియు, ఐనను తన పరమ తరణోపాయ 

మునకు నిదియే ముఖ సాధనమని గహించి దీనిని, తన స్వాధీనములో 

యుంచుకొనువాడు. కావున దీనిని తనశరీర జగని. థ్యాత్వజ్ఞాన నిరూఢి ని, 

పరమార్గస్య స్వరూప గహణాభ్యాసములకు సదాఉపయోగించుచుండవలయును., 

ఇట్లుచేయు అభ్యాసకునకు యీ మనస్సు యొక్కటియే కాల కమమున తన 

పరమ (పయోజనమగు ఆత డసాక్షొత్యారము వొనగూర్చును. దీనినే శ్రీ 

త్యాగరాజస్వామి“ మనసుస్వాధీనమైన ఆఘనునికి, మణిమం(త్రతం (త్రము 
లేలా” యనుకీ ర్తనచే తెలుపుచున్నారు. మనస్సును స్వాధీనములోనుంచు 

కొనగలిగిన మహనీయునకు సర్వము స్వాధీనములోనుండును. సాధించలేని 

కార ముండదు. కావున జ్ఞానాభ్యాసకుడు సర్వదా తనమనస్సును తన 

లక్ష్యమైన స్వస్వరూపానుసంధాన, ఆఖండా కౌరవృత్సినుంచి, చలించకుండు 

నట్టు మాటిమాటికి నభ సించుచుండవలయును..._ యిట్టి అభ్యాసము, ముము 

కువ, తన (ప్రారబ్దానుసారమున నెట్టిభో గానుభనములుచేయుచున్నను, తన 

నితా నిత్య వివేకబలముచే యీస్వ శరీర స్వదృశ ము కల్పితమాతమనిన్నీ 

తనకు నిత్యముకాదనిన్నీ దృఢజ్ఞానముతోనుండి స్వస్వరూపాను సంధానాదుల 

చేయుచుండినమెడల నిది సులభసాధ్యమై తనస్వరూప _ సుఖమునిచ్చు 

చుండును, 

ఇదియె కాల కమమున పౌరబ్దముక్షయించగనే ము క్తినొందించును, 

ఇదియే (బహ జ్ఞానాభ్యాసకుడు తనకు రాజమార్షము, రాజ విద్యయని 
ద fy 

నిశ్చయముగా (గ్రహించవలయును. జ్లానాభా సకుడు సర్వదా నిర లచితుడె 
ద బి మ 

తన పారబ్లాను సరణమున, నెట్టిసుఖదుఃఖాది భోగముల ననుభవించుచున్నను 
అట్టివి యన్నియు తనకు వాస వములు కావనుదృఢజ్తాన విశ్వాసములతో టె ఆవ. షా 
కించిదను భవములను నొందుచూ, వను క్తి సుఖము గాంచుచుండును. 



ఉపసంహారము 

ఈ (గంథబోధ పర్యవసాన మేమనిన వివేకియై, మానవ జన 

నొందిన పతివాడును అట్టి జన. ను వృధాగావించక దానిని, గుక్వీశ్వరాను 
(గహ శాస్త్రబోధ వలన, వుడు తన సరమార్థ సిద్దికి సాధనముగ నుపయో 

గించుకొనుచు తన నిత్య నిరతిశయ సుఖస్వరూప లాభమును పొందుటయే.__ 

దీనినే మోక్షమని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. ఇట్టుగాక మానవ _ వితమందు 
మోక్ష పురుషార్లమును వదలి, కేవల యితర పురషార్థములనే ఆ శయించు 

మానవుడు మహానష్టము నొందునని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. దీనినే శ్రుతి; 

“ఇహచేదవేదీ దథసత్యమ స్తీ నచేదిహావేదీన హ వినష్టిః 81 భూతేషు 

భూతేషు విచిత్యధీరాః (పేత్యాసా ల్లోకాదమృతాభవంతి” 

అనగా మానవజన ముండగనే త _క్త్వజ్ఞానమును సంపాదింపవలయును. 

లేనిచో యీ యుత్క్బృష్టమైన మాసవ జన్మ నిరర్ధక మై, జీవుడు అంతులేని 

ఉచ్చ, నీచ, జన. ల, పరంపరతో సంసార మహాదు*ఖమును బి పొందుచుండును. 

కనుకనే ధీరుడై న ముముక్షువు, చేతనాచేతన సమస్త దృశ -మున కధిష్టానమై 

యున్న, తన అఖండాధిష్టాన స్వరూపమును బాగుగ (గ్రహించి దానిజే తన 

పరమార్ధవా స్తవ స్వరూపమని తెలిసికొని యీ శరీరమును త్యజించి అమ్మ 

త త్త్వ్వమును పొందును; అని యీ (కుతి తాత్సర ము స్పష్టముగ తెలియ 

చున్నది. మానవజన. కు దీనిని సాధించుటయే పరమావధి. కాన వివేకియైన 
"వుడు యిప్పుడు తనకు కలిగిన యీ మానవజన ను వృధా చేసికొనుట 

యవివేకము. ఏలనన పురుషార్ణములు నాలుగై ననూ అందు” మోక్ష ఏవ 
పరమ పురుషార్ధః యని శా స్ర్రము _ోరించుచున్నది. "వుడు తన 

పరమ తరణోపాయము గాంచి ముక్తినొందుట యీ యొక్క. 

మానవజన్మము వలననే సాధ్యముగాని "అన్యజన సుల వలన సాధ్యము 

కాదు. -వున అనాదిసంసారజన్మపరంసరలో మానవజన్మయనునది వచ్చుట 

కడుదుర్ల భము, అనేక కోటి జన.ల పుణ్యవిశేషము. ఇట్టి పుణ్యవి శేషఫల 
లాభము వలనగాని, వునకు మానవజన్మ సంభవము కాదు. వుడు తాను 
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పరమాత యేనని, తాను మరచిన తన సత్యస్వరూపమును తెలిసికొని యను 
భవమునొందుటకు యీ మానవజన. సాధనమగునట్లు యిత రజన్మలు కాజాలవు 

కావున వివేకియైన జీవుడు తనకు పునూవృ త్రిరహీతమై, నిత్యనిరతి శయ 

మైన తనవాస్త సవ స్వరూపమును తెలిసికొని స్వానుభవమునొ ందుట యను 

నది, మానవజన మీదనే ఆధారపడియున్నది. అటిది పురుష [ప్రయత్న 

సాధ్యమే కాని తదితరముకాదు. ఈ జన. పరంపరకు కారణము జీవుడు 

తగ అనాదిఅవిద్యాకామక ర అయ ం౦దు, (పా రబ్ద్బక ర్మఫలభ్ ముల 

ననుభవించుట కొర అయియున్నది. వుడు యిట్టి తన కర్మిఫలాన భవమును 

పొందుటకే వివిధ ఉచ్చ సీచోపాధులను జః 

ఇట్టి జన పరంపరలో అనేక కోటిజస్మ ల సుకృత భలము వలనగాని జీవు 

నికి మానవశరీరము ల ంచదని ( శ్ర శంకరభగవత్పాదులు :- 

Cal 

bh 

“జనూనాం నరజన్మ దుర్హభం" అను శోకమునలన సకలసావర 
— ౧౧ గా థి 

జంగను రూపభూతములలో మనుష్యజన్మ దుర్గ భమను, మొదలగు వచనము 

లతో ఈ మానవ శరీర్మపా ప్రినే కడు దుర్తభమైన డానినిగా చెప్పియున్నారు. 

జీవుని జన పరంపరలో యిట్టి దుర్లభమైన అవకాశము కలిగినప్పుడు దానిని 

వృధాచేసికొనక ఈ శ 'రమును తన మోక్షప్రాప్తి సాధనముగా (గ్రహించి 

జీవుడు పరమప్పరుషార్థిము నొందవలయును గాని వెరుమార్షము లేదు. మాన 

వునకు, తాను లక్ష్యముంచిన విషయమును బాణముచే కట్టుట ద్ వెల్లు ఎట్టు 

సాధనమగు చున్నదో అ్తే జీవునికి తన మోక్ష స్వరూప (ప్రా ప్రికి యీ 

మానవదేహము సాధనమగుచున్నది. కనుక 2b జ్ఞ స్రీ ట్ర మాద్యం ఖలు ధర 

సాధనం” వన్నృదాణీపళ్యతి అను మొదలుగాగల వచనములు యీ విష 

మానవునకు (ప్రయోజనములు రెండు విధములు, అవియేవియనిన సామాన్య 

(పయోజనములనిన్ని, పరమ(ప్రయోజనమనిన్నీ గలవు, సామాన్య( ప్రయోజనము 



ఉపసంహారము. 

అనగా వ్యవ హారానుభవ (పసయోజనములు, పరమ పయోజనమనగా వృడు తన 

సత్యస్వరూపమైన మోక్షము నొందుట. ఈ రెండు పయోజనములకును గూడ 

స్వ శరీర రక్షణ మావళ్యకము. శ రము లేనిది ఏ పురుషార్థమును మానవుడు 

సంపాదింప జాలడు, అట్టి సంపాదనకు యీ శరీరోపాధియే సాధనము. అయి 

ననూ వ్యవహారానుభవములకు . వునికి విశేష ప్రయత్నమావశ్యకము లేదు. 

ఏలనన తనుకోరుకున్నను లేకపోయినను తన (ప్రారబ్ధకర. ఫలానుభవములు 

_ వ్యవహారమునందు అప్రయత్నముగ తన (ప్రారబ్ద కర ఫలముల ననుసరించి 

జరుగుచుండును. కాని మానవుడు అట్టి వ్యవహారానుభవములకు నిమిత్త 

మ్యాత్రుడు. నిమి త్రము లేనిదే వ్యవహారమనునది జరుగుటకు వీలులేదు, ఇట్టి 

న్యవహారానుభవములు మానవుని యొక్క నిమి త్రమా(త్ర సామాన్య సయ 

త్నముతో జరుగుచుండును, ఇవియే వ్యవహార పయోజనములు. ఇవియన్నియు 

తాత్కా-లిక ప్రయోజనములై తాత్కాలిక సుఖదుఃఖ ఫలముల నిచ్చుచుండును 

గాని, జీవునికి తన నిత్యనిరతిశయమైన శాశ్వత సుఖము ని వ్వ జాల వు, 

కావుననే యివి ప్రయోజనములు మా(త్రమే యగుచున్నవి, 

ఇంక పరమ్నపయోజన మనునది వుడైన మానవుడు తన నిత 

నిరతిశయ శాశ్వత సుఖమును పొందుట, ఇది తన శాస్త్రీయ విశేష ప్రయత్న 

ముచె గాని కలుగదు, ఇట్ట విశేష షశాక్ర్రీయ పయత్నము మునే -వునికి శాస్త్రము 

బోధించుచున్నది. ఇదియే అదై్వైత శాస్త్రమనియూ, (బ్రహ విద్యయనియూ 

గూడ చెప్పబడుచున్నది. వునికి పరమ్మపయోజనమైన మోక్షలాభ సంవాద 

నమే మన (గంథ ముఖ్యతాత్సర్యమని యింతవరకును నిరూపించియుంటిమి. 

అందు (బహ విద్యాను సగ్గాన మనునది సాక్షినో క్షమార్శము గనుక నది 

(శుతియు క్రృనుభవపూర్వకముగ వివిధోపాయములచే తెలుపబడెను, కొని 

యింతనిరూపించిననూ విషయమంతయును “జగని ధ్య (బహ సత్యం, "అను 

నొక్క విషయమునే నిర్ణయించి తెలుపుచున్నది. ఇడి తెలియుట మానవునికి 

కష్టనాధ్యమయిననూ షమ _్రేయోడాయకము, నిర్వి శేషము, బరమ సువ 

మైనది గాన “పథ్యం శతవిధం కృత్వా” అను న్యాయమును బట్టీ బహువిధ 



ని (బహ. విద్యానుసగ్దాన దరృణం 

ముల బోధ యావశ్యకమై వివిధ రూపముల అదై్వైతశాస్త్రసిద్దా దాంతములు 

శుత్యు క్ర క్రనుభవములతో విమర్శించి తెలుపబడెను -- కావున జిజ్ఞాసువులు 

సావధాన స్వస్థ చిత్తులె దీని పఠన [గహణములను బాగుగ చేసి తల్లాభము 

నొందుదురు గాక - 

ఈ (గంథనామమును బట్టియే, ముముకువై న జిజ్ఞానువు (బహ 

స్వరూసము, తానేయని తిరిగి తిరిగి పలుమారు లనుకొనుట, యని అర్థము, 

ఇట్లనుకొనుటకు సద్వస్తు స్వరూపము బాగుగ తెలిసినగదా--దానిని అనుకొనుటకు 

సంభవము. కాని ఈ (బహ స్వరూపము అఖండ మై అద్వి యమైనది. కనుక 

బోధ సౌలభ మునకు గాను వ్యవహారములోని ఉదాహరణములనే  -సుకొని, 

దర్పణమునందు (ప్రతిఫలించు పదార్థముల లాగున సుబోధకముగ నుండుటకు 

గాను యిందు వివిధోపాయ, (పకార నిరూసణలతో ఆత్మానాత్మ విచారమును, 

బహ స్వరూప లక్షణములును, ఆతా నుసంధాన (హక్రియలును తెలుపబడినవి. 

ఎట్ల న లోకమునందు సముద్ర జలమంతయు విభాగ రహిత మై యున్ననూ, 

వ్యవహార _[ప్రయోజనముకు గాను  విభాగంబులుగా పరి గణిం చి వివిధ 

నామంబులిడి వ -వహరించుచున్నట్టు --_-- ఈ [బహ వస్తువు అఖండ అద్వి 

య మైనను -వదశ; (భాంతియుతము, కల్పితము, వ్యావహారిక మైనది యె 

గాన అట్టి వ్యవహారదళ ననుసరించి ముముక్షువు తరణోపాయమునకు గాను 

యుదాహరణలను సుకొని, గహించి, (బహ యందు కల్పితములను అనగా 

ఈ అధ్య స్త సర్వదృశ్యమునూ త్యజించి కేవల తత్సదార్థ స్వానుభవమును 

పొందవలయును, 

కాని యిట్లు చేయు టకు ముముక్షువు గూడ, తన అనాది, 

ఆజ్ఞానము వళ్ల దృశ్యమందు, సత్యత్వబుద్దితో ఆశాకల్పితుడై సంసార 

బంధము నొందుచుండును _. వునకు యీ స్వశ ర సర్వదృశ్యమందు 

కలుగు ఆశ మహాబ యమైనది _-- ఈ ఆశయే "వుని లోకమునందు 

బంధించుచున్నది-దీనినేోోఆ శయా బధ్యకేలోకః "యని పెద్దల వచనము తెలుపు 



ఉససంహారము 

చున్నది. కావున సర్వ పయత్నములతోడను యీ ఆశ అనుజాడ మును, 

నిర్నూలించుట ముముకువున కావశ్యకము, దీనికి యుపాయము అధాత 

శా స్త్రజ్ఞాన మేనని :__ 

శో అధ్యాత శాస్త్రమం(కేణ। తృష్టావిషవిషూచికా | 

కీయతే భావితేనాంతః శరదామిహోకా యథా ॥ 

అంత;కరణమునందు విచారణ చేయబడిన అధ్యాత శాస్త్రమను, మం తముచేత 
నాశయను విమాచికా జాడ్యము, శరత్కాలముచే మంచు నశింసజేయబడు 

నట్లు నశింపజేయబడునని వసిష్ట వచనము తెలుపుచున్నది __ కావున ముము 

కువునకు అధ్యాత శాస్త్రమును మం|తజపము అనగా, మననానుసంధానములు 
అత్యానశ్యకము __ 

ఈ (బహ. విద్యయనునది యెంతవాసి యెొన్నివిధముల నిరూపించి 

నను ఇది "వుని త _త్త్వశోధన, అనుభవవేద్యమును నై యున్నందున యీ 
(గంథవిషయములు కౌవ్యనాటక సబంధ (గ్రంథముల లాగున సులభముగా 

గోచరించునవికావు. ఏలయన ఈ విషయములన్నియు “నేను అను తన 

వాస్తవ స్వరూపమును తెలిసికొని స్వానుభవమును సంపొదించుటకు నిరూ 

పింపబడినవి. ఇట్టి 'నేనుఅను తన వాస్తవ స్వరూపము సర్వాంతరమై సర్వ 

వ్యాప్తమై యున్నది. దీనిని పొందుటకు శాస్త్రీయ (ప్రయత్న మసేక్షితము. 

ఇట్ట (పయత్న ములలో చిత్తశుద్ది (బహ విధ్యాగహణమునకు ఎధానమైన 

పూర్వాంగమై యున్నది. ఇది మనకు కలదా, లేదా, ఎంతవరకు కలదు ? అని 

(గహించుటకు వారివారి స్వానుభవమే ముఖ (పమాణమె యున్నది. కనుక 

ఎవరికివారు వారివారి చి త్మపసన్నతను పరిశీలించి దీనియావశ కతను 

(గ్రహించి ప్రయత్నమును చేయవలయును. ఇట్టి చిత్తశుద్ది సయత్నములలో 
ఉత్కృష్టమైన వివిధోపాసనలు భాష్యాది (గంథములయందు తెలుప బడీ 

యున్నవి. అట్టివి వారివారి (గ్రహణ నామర్జా ధికారములనుబట్టి గురుముఖతః 

తెలిసికొని అనుష్టించి తల్లాభమును పొందవచ్చును, 



ఎహొ విద్యానుస సన దర్పణం 

క్ స నములు సామాన్యులకు సులభసాధ్యములు గావు... 

కాన ఇటీ సరమ శేయోదాయక మైన. చి ద్ర శుద్ధిని కారుణ్యముతో మనలకు 

ప్రసాదింప దలచి మనపూర్వులై న శ్రికాలజ్ఞుల కృతముగా శాస్త్రము సంధ్యా 

నందనాది నిత్యానుష్ణానములను విధించుచున్నది. అందు నిత్యముఖ్యవిధి 

యైన సంధ్యావందనాచరణమునం దు సర్వశక్తి స్వరూపిణియైన గాయ 

మంర్యత్రజపానుష్టానమును (పసాదించినది. “గాయస్తం తాయతే ఇతి 

గాయ.” “నగాయ[శత్రాః పరోవమన్త-ః అనగా ._ ఈ మూర్తి జపించు 

వానిని రక్షించునది గాన, యీ గాయ్య మన్తము సర్వోత్క్బృప్ట మైనదని 

పె వచనములు తెలుప్పుచున్నవి, ఇంకను ఈ మూర్తి సర్వ దేవతాస్వరూపిణి 

యనియు, *పరబహ్మ స్వరూపిణీ గాయ_+” యనియు తెలుసబడుచున్నది. 

ఇందువలననే ఉపనయన సంస్కారమందు వటువుకు ఉపదేశముచేయబడు 

యీ గాయత్రీ మంత్రోపదేశమే, బహో పదేశమని గూడ చెప్పబడు 

చున్నది. ఈ మూర్తి సర్వశక్తి స్థానీయము. ఎవరికై నను ఏపనిని సాధించ 

వలయునన్నను శ క్తిలేనిది సాధ్యముకాదను విషయ మెల్లరకును విశదమే 

గాన నట్టి శ _క్రిసంపాదనకు సర్వశ _క్రిస్వరూపిణియైన యీ గాయ. 

గ్గే 2 గ్గ వై ల్ లో 
efy 

వన 

జపధా నాదులు సర్వులకున్నూ, అందును ముఖ్యముగ 'మోకెర్టికి పరవమావ శ 

క మైయన్నది, కాన ముఖ్యముగ ఈ [బహ విదా (గ్రహణ సాధనమైన చి త్త 

శుద్దిని కోరువారికి జ్ఞాత్వాకరా ణికుర్వీత” అను వచనమునుబట్టి స్వరూప, 

ఫల, ్ఞానపూర్వకముగ నీగాయ్మ మం త్రానుష్టానాదుల నాచరించుట మిక్కిలి 

శేయోదాయకము _- ఆవశ్యకము. 

వారివారి స్టితిసామర్థ్యములకు తగిన యమనియమాదులతో గూడ 

శ _క్రిలోసము జేయక ఆ ర్త యిట్టి జపానుష్టానాదులను చేసి చి త్తశుద్దిని 

సంపాదించుకొన్న వారికిన్నీ “పురాకృత పుణ్యముచే అంతఃకరణ శుద్ది "కలిగిన 

వారికిన్నీ యీ (గంథబోధ సుఖదాయక మై అమృత సాధనమగును. 

. ఇట్లు చిత్తశుద్ధిని సంపాదించి (శ్రవణమననాదులచే గలిగిన తన 
సేత స్వరూప జ్ఞానమును బాగుగా అనుసంధాన వివేచన (ప్రకరణమందు తెల్పిన 



ఉసపసం హారము 

విధమున సద్వ స్తువునందు వృత్తి త్రి వ్యా పీతో (పీతి నిశృయములను సంపొదించు 

కొని ఫలావగతిపర్యంతము నతతాను సంధానమునువిసుగు చెందక ఫల పొప్పి క్తి 

ఉత్సాహముతో నాచరించుచుండవలయును. 

ర ట్రా] లో అన కాలేచ మామేవస రన్ ము 

యః (ప్రయాతి సమద్భానం యా 

కా (45 ఇబ 
అనాలే 

త్రి నా పశ్య సంశయః ॥1 

ప్రాణో త ,-మణకాలమందు నన్నేస రించుచు శరీరమును పరిత్యజించిన 

వాడు నాస్వరూపమును పొందుననుటకు సంశయములేదు. ఇంతియే గాదు; 

టా చి 1 యం యం వాపిస రన్ భావం త్యజత్యన్తే కశేబరమ్! క్ష్ 

3 చ్చే "వె — “జి ఉం అద ల రా 

తంత తికి నయ సదాతద్భావ భావిత 811 
న QQ జట 

అంత కాలమం దేయేవస్తువును స రించుచు [పాణి తనశ -రమును వదలి 

సెట్లునో ఎల్లప్పుడు పూర్వము దానినే భావించినవా డె తరువాతకూడ ఆవస్తు 
€ం ne) రి యూ నావే 

స్పరూపమునే పొందును, 

లో తసా. త్స'ర్వేషు కాలేషు మామ క్ యుధ్యచ | 

మయ్యర్సిత మగో బుద్ధి రామే ,చెష స సంశయమ్॥ 

అందుచేత సర ఇకాలములయందు నన్ను స రించుచు యుర్ధాదులను చేయుము, 

అట్లు చేయగా నాయంచదేమనస్సును బుద్దిని ఉంచిన వాడవె నన్నేపొంద 
౧ 9 థి ॥ యా 

గలవనుటలో సందేహము లేదు. 

కో॥ అథ్యాసయోగ యు_క్షన చేతసాగాన్యగా మినా 

పరమం పురుషం దివ్యం యాతిపార్జానుచి న్హయన్ I 



(బహ విద్యానుసన్ధాన దర్పణం 

పునఃపునః అనుసంధానమనే యోగముతో గూడిన ఏకాాగత గల మనస్సుచే 

సరను పురుషుని చింతించుచు అతనినే పొందును, ఇట్లు తెలుపుచు అట్టి పర 

మాత మైన తన స్వరూపమును ఎట్లు (గహించవలసినదిన్నీ యీ (క్రింది 

శ్లోకములు తెలుపుచున్నవి-- 

శ్లో సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వం[ద్రియ వివర్తితమ్ । 
(౧ కో 

అస క్తం సర్వ భృచై వ నిర్గుణంగుణ భో క్తుచ || 

అనగా ఈ పరమాత స్వరూపము స్వతః ఏయిన్షియమును లేనిదయు 

సర్వే 0 దియముల కాయా వసు సుగహణము నిచ్చునదై , అసంగమై, సర్వా 

ధిళ్టానమై, గుణరహితమయు గుణముల న నుభవించున దై యున్నది. 

లో అవిభ_క్రంచ భూతేషు విభ _క్రమివచస్టితమ్ | 

భూత భ_ర్హృచతద్ క్లేయం (గసిష్ణు (ప్రభవిష్ణుచ ॥ 

అది సమ స్స భూతములయందును విభ _క్రముగాకనే విభక్తమైనట్టుండునది. 

సమస్త భూతముల సృష్టిస్థితి లయములను చేయునది. 

శో జో్యోతిషామపి త జ్యోతి సమసః పరముచ్య తే 1 
ne) భు అణాల 

జానం జేయం జ్ఞ్షానగమ్యం హృదిసర్వస -ధిష్షితమ్ ॥ 
ఖో క్ష దో © 

ఆజ్ఞాన బంధరహితమై, సమస్త జ్యోతిస్సులను మించిన జ్యో రూపమై 

జానరూపమయు జ్రైేయరూపమయ్యు, జ్ఞానముచే పొందదగినదయు - సర్వ 
మ (= చః 

(ప్రాణుల హృదయముల యందు స్టరముగా నున్నది. ఆ సరమాత స్వరూప 

మును యిట్లు తెలిసికొనినవారు అమృతులగుదురని గూడ _ 

ల్థో జయం య_త్త్యత్రవకె మి యద్ జ్ఞాత్వామృత మళ్నుశే । 

అనాది మత్సరం (బహ న సత్త న్నాసదుచ్యతే ॥ 



ఉపసంహారము // 

అనగా 'దెనిని తెలిసికొనవలయునో, '" నిని శెలిసికొనుటచే అమృతత్వము 
సిద్ధించునో అట్టి (బహ అనాదియై 'నేనే' ఉత్కషహ్టావధియై, సక్ అనిగాని, 
అసత్ అనిగాని వ్యవహరింపబడుట లేదు అని తెలుపుచున్నారు. 

ఈ పై లోకములు స్పష్టముగా భగవంతునిచే చెప్పబడినవి. ఇట్టి పర 

మాత స్వరూపము సర్వవ్యాపకమని నిరూపించుటకు గాను విష్ణుభ క్తాగేసరు 
డైన (ప్రహ్లాదుడు “ఉపాసకానాం సిద్ధ్యర్థం బహ జోరూప కల్పనా” అను 

వచన సార్ధక్యము ననుసరించి _ హరివాస్తవ న్వరూపమును గురించి తన 
తండ్రితో “ఇందుగల డందులేడని సందేహము వలదు చ కి సర్వోపగతుం 

డెందెందు నాదకి చూబిన నందందే గలడు దాన వాగణి వింటే” అని చెప్పి 

పత్యక్షనిదర్శనము నిచ్చియున్నాడు. గాన దీనిని బట్టి గహించవలసిన 

దెమనగా పరమాత. సర్వవా -పకుడై యున్ననూ, ఆయనను వెదకి తెలుసు 

కున్న వారికే తెలియబడును గాని యందరకునూ ఆ పరమాత తానుగనే 
వృక్షకుడ్యాదుల లాగున అసంస్కృత మనస్సునకు గోచరించడు. అందుకు 

గాను జిజ్ఞాసువునకు ఈ సతతానుసంధానావళ్యకత వి ధి గా నుండవలెను, 
దానికి గాను అంతఃకరణ పారిశుధ్యము _ అనగా మనస్సును సంస్కరించు 

కుని యాపరమాత ను వెదకి ఆయనను నోనో అని తెలుసుకుని అనుభవము 

సంపాదించవలసి యున్నది. గాన తన సత్యస్వరూపము నెల్లపుడును (పీతి 

నిశ్చయములతో చింతించుచుండవలయును. మనము యెల్లప్పుడు పరమ 

పితితో దేనిని తలంచుచుందుమో సాధారణముగ మరణకాలమందు అట్టి 

భావనయే కలుగుచుండునుగాని యన ముకాదు. ఇట్లు కలుగుటకున్నూ యిట్టి 

నిత్యనిరతిశయ సుఖ(ప్రా ప్తికిన్నీ సతతము (బహో నుసంధాన మావశ్యకము. 

ఇట్టి యభ్యాసమును చేయునపుడు ముముక్షువు యిచట నొక విషయమును 

జాగరూకతతో తెలిసికొన వలయును, కొంత కాలమునకు ఈ |బహా విదా ను 

సంధాన సతతాభ్యాసదార్హ కపరిపాకము వల్ల నిదిధ-స న, సమాధిస్థితులు 

గోచరించును, అట్టితరి యీ సమాధ్యభా సస్థితి సుమ ప్ర్తికి సన్నిహితముగా 
నుండును. ఈ ని దాసమాధుల యనుభవములు సన్నిహితముగా నుండినను. 



బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

వీటి స్వరూప స్వభావములు మిక్కిలి విలక్షణములుగా నుండును, ఎట్లనగా :-- 

బిగ - తమోగుణ (ప్రధానమై నిరాలంబన వృత్తి (ప్రత్యయ స్వరూపముతో 

నుండును. ఫలము మాంద్యము —_ అక్షాసము. నమాథి యన్ననో, స్త్వ 

పధాన నృ తియె సత్య స్వస్వరూ పాలంబనతో నుండును. ఫలము స్వస్వరూప 
అణాల చ్ 

సుఖము, జ్ఞానము. ఇట్టి విలక్షణ ఫల జేదములను బట్టి అభా౭సకుడు జాగరూక - 

[ 

తతోతన అభ్యాసస్టితి యెట్టిదిగా నున్నదని సూక్ష్యబుద్ధితో (గ్రహించి అభ్యా 

సమును చేయచుండవ లయును. మన యనుభవమును బట్టి అధిక (పీతి చేని 

యందుంచుదుమో అదియే సర్వదా యెన్నిపనులు చేయుచున్నను అ|పయత్న 

ముగ జ్ఞప్తికి వచ్చుచు కనబడుచునే యుండును. ఇది అందరి యనుభవములో 

నున్నదే. ఇట్లు కలుగుటకు అధిక (పీతియే కారణము. ఈ (ప్రీతిని గురించి 
పహ గహోదుడు భగవంతుని యిట్లు కోరియున్నా డు. 

శో య్యా పీతి రనివెకానాం విషయేషంనపాయినీ ; 

అనగా పామరులకు విషయములందు ఎట్టి (పీతి యున్నదో, అట్టి (పతిని భగ 

వంతుడవె న నీయందు నాకు సర్వదా ఉండునట్లు చేయుము. ఇటి (పీతి కలిగిన 
రా ధ | గా దు 

వస్తుసిద్ధి తానుగానే కలుగును. ఇట్టి అధిక ప్రీతిని మన వాస్తవ స్వస్వరూపాను 
సంధానమందు కలుగచేసుకొనిన తత్స ఇరూసమే జ జ పికి వచ్చుచుండును. ఈ 
విధముగ (ప్రేతి పూర్వకముగా సత కాభాః 

కలుగునని, 

శ అభ్యాసాత్సర్శ్ణ సిద్ది స్పా ?దితి వేదానుశాసనమ్ | 
౧ ఇ 

తసా త్తం, సర్వముత్సృజ్య కుర్వభ్యా క సస్టిర రం మనః ॥ 
లిక 

అను, వసిష ష్టభగవానుని వచనము తెలుపుచున్నది. ఇట్లి (బహ. జ్ఞానాభ్యాసము | య క్షణ దట్టి 
నల్ల నే ముముక్షువు సర్వసిద్దులన- పొందనగును. గాన జిజ్ఞాసువు యిట్టి అభ్యాస 

భం > జః చి 

లాభమును (గ్రహించి “నవై రాగ్యాత్చరో బంథుః నసంసారా ' త్పరోరిప్పుః"” 



ఆను న్యాయము ననుసరించి సంసారాస క్తతను క్షీణింపజేయుచు సర్వదా 

యేపనిచేయుచున్ననూ తన సత్యస స్వరూప జ్ఞానాభిలాషిమయై తన కార ములను 
ప్రారబ్దానుగతమున సా కీ భా క్రో ననువర్తి౦చుచు (బహ దజొనా 

థ్యానాదులను నళ తన గత్యస్వరూపానుసంధాన.. సమాధ- 

భ్యాస కాలములో వ్యవహారచింతలను నిరోధించుచూ అనగా రాసీయక 

“దద్యా న్నావసరకించి త్కామాదీనాం మనాగపి” *ఆసుప్తే రామృతేః కాలం 

నయే ద్వేదాన్తచిన్నయా” అను వచనానుసారము కాలము గడపు మహ 
సీయులకు చేహయా(శతానుకూల వ్యవహారము తప్ప కావలసినదేమి 
యుండును. ఇదిన్ని (ప్రారబ్ద కరా నుసారము తానుగనె నడుచుచుండును. 

ఇట్లు సతతాభ్యాసాదులవల్ల ఆ సరమాత ను తెలిసికొన్నవాడే 

మృత్యుయు క్రమగు సంసారమునుండి విడువబడును. ఇట్ట మోక్షప్రాప్తికి 

(బహ విజ్ఞానము తప్ప నితరసాధనము లేదనో తమేవ విదిత్వాఒతి 

మృ తు - మేతి, నా నాన్యః పనా విద్యతే ౬ యనాయ॥ అని (శుతి తెలుపుచున్నది. 

ఇచట తెలిసికొనుఏ యనగా” ఆ బహ. నేను' అను దృఢమైన స్వానుభవము 

(బ్రహ జ్ఞానము) కలుగుకే. ఇచట ముముక్షువునకొక చిన్న హెచ్చరిక చేయ 

వలసి యున్నది. అది యేదియనిన విద్యారణ్య వచనమిట్టు తెలుపుచున్నది 

శ్లో పరోక్షజ్ఞాన మ శద్దా పతి బధ్నాతి నేతరత్। 
౧౧ ఖా - ధి - 

అవిచారో౬ఒ సరోకస “జ్రానస్య (పతిబంధక ః॥ 
జబ a) 

అనగా అవిశ్వాసము పరోక్షజ్రానమును కలుగనియ్యదు, అవిచారము అసరోక 

జ్ఞానమును కలుగనియ్యక చెరచును. మరియును;_ 

శే విచార్యా ప్యాపరోక్షేణ (బహా తా నం నవే _త్రిచేక్। 

ఆపరోక్యావసానత్వా ద్ఫూయోభూయో విచారయేత్ 

ఒకమారు విచారించినయెడల [బహ సాక్షొత్యారము కలుగనిచో విసువు 

చెందక సాక్షెత్క్ళారము కలుగునరకు పలుమారులు విచారము చేయవలయు 

ననియూ యింకనూ :-- 



న బహ. విద్యానుసనాన దర్పణం 
- ధి 

శో॥ విచారయన్నామరణం. నెవాత్నానం లభేతచేత్ । 
౧ on 

జన్నాంత లే లభేతెవ పతిబంధక్ష సతి॥ 

యాన్న నము విచారించిననూ (బహ్మసాక్షెళ్య్ళారము కలుగదేని, నిరాశ 

జెందకూడదు. (ప్రారబ్ద (పతిబంధము తొలగగవనే జనా ంతరమునందు 

బహ్మాసాక్షొత్మా-రము శా ప్ర ప్రామాణ్యముచేత తప్పక కలుగునని పంచదశి 

కారుల వాక ములు విశదీకరించుచున్నవి. కావున (బహ జ్ఞాన కాసకడు 

యెప్పుడునూ, యొట్టపరిస్థితులయందునూ నిరుత్సాహము చెందక తనయిష్ట 

యన మోక్షప్రాప్తి పికీ గాను, (పీతి నిశృయములతో సతతానుసంధానాఖ ౩ సొ 

దులను, ఫలావగతి పర-ంతము చేయుచుండుట క రృవ్యమును, తనకు 

పరను పాపి దాయకమును అగునని (గహించవలయును. 

ఇట్టి స్వానుభవము కలుగుటయనగా (బహా తా కార అఖండా దెవత 

జ్ఞానముచే స్వస్వరూప పరిపూ న్రత్సమును పొందుట. ఇట్టగుట, ప్రజ్ఞా సి సాధ్య 

ముగాని (ప్రజ్ఞను సంపాదించని యెడల యిట్రగుటకు సాధ్యముకాదు. దీనినే 

(బహ విద్యయెన భగ వర్గీతయం దు శ్రీకృష్ణ భగవానులు” (వ్రజ్ఞావాదాం శ్చ 

భాష సే” (ప్రజ్ఞగల దానివలె భాషించుచున్నా వస పరమ పురుషుడును, సవ్యసా 

చియునెన అర్జునునంతటివానిని అనిరి. అనగా యింతటివా ఒదైన అర్జునుడు 

కూడ ద్రజ్ఞాలోపయుక్తుడని తెలియుచున్నది. అనిన ఈ ప్రజ్ఞ అంతసులభ 

సాధ్యము కాదని [గహించవలయును. వ్రకృష్ణా+క్ఞా= (ప్రజ్ఞా అనగా 

జ్ఞానం. జ్ఞానమనగా (బహ. జ్ఞా జానమే గాని తదేతరముకాదు. ఈసరో్యో 

త్క్బృష్టమైన తెలివియే కాన మనబడుచున్న ది. ఇట్టి (దహ. జ్ఞానమును, తన 

సతతాభా సము, (ప్రజ్ఞాపాటవముల, చేతనే పొందనగును. కాన జిజ్ఞాసు 

వగువాడు యిట్టి శానమును ప్రజ్ఞా మాంద్యమును తొలగించుకుని ద 

చేతనే పొందనగును “కాని అన్యము వల్లకాదని: య 

శో సీమానం సర్వదుఃఖానా మాపదాం కోళముత్తమం। 

_జంసంసార వృక్షాణాం (వథ్జామాం ద్యాం వినాశయేత్॥ 

లో సుందర్యానిజయా బుధా (పట్టి యవ వయస -యా। 

పదమాసాద్యతే రామ ననామ క్రియమయా౬న్యయా॥ 
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శ్లో; యఏవ యత్నః క్రియతే బాహ్యార్షోవె పారనెజనె 8| 

స ఎవయత్నః కర్త వ్యః పూర్ణం /వ పడ్డా నివృద్దయే॥ 

గ 

కో॥ చింతామణిరియం (వడ్తాహృత్కో శసా వివేకినః। 
గం ళో ఢ 

ఫలం కల్పలే ,వెషా చింతితం సం పయచ్చతి।। 

అనగా సర్వదుఃఖములకు కారణమై సంసారవృక్షమునకు జమైన (ప్రజ్ఞా 

మాంద్యమును తొలగించుకొని అతిసుందరమైనటు నంటిన్నీ తనకు సహాయ 

క మెనది ఇ అగు ప్రజ్ఞచేత నే ఉత్త మ స్టానము ల ౦చునుగాని అన్య (క్రియ 

లచేత పొందబడదు. బాహా మైన వ్యవహార విషయములను పొందుటకు 

యెట్టి (పయత్న మవసరమో అట్టి పయత్నమునే ౩ పజ్జకొరకు చేయవలయును, 

వి వేకులహృద నయ కోళమందున్నటు వంటి (ప్రజ్ఞ చింతామణి వంటిది. కల్స 

లతవలె కోరినఫలము నిచ్చును అని వసిష్ట భగవానులు శ్రీరామచం|[దమూ ర్రికి 

ఉపదేశించియున్నారు. 

గాన యింతవరకు మనముచేసిన నిరూపణలను విచారిత సిధ్ధాంతములను 
బట్టి అనుసంధాన శబ్బార్హములను బాగుగ మనోగోచరము గావించుకొనుచూ, 
యిట్టి అభ్యాసమును సదా చేయుచుండనలయును. ఎందుకనిన అభ్యాసము 

చేతనే సర్వసిద్ధులను హొందసగుననసో అభ్యానాత్సర్వ సిద్ధిః స్యాదితివేదాను 

శాసనం" అని వచనము తెలుపుచున్నది. గాన ముముతవునకు అభ్యాసమనగా 

తన సత్యస్వరూపానుసంధాన మేగదా. దీనికి గాను తనవా స్తవ స్వరూపమైన 
కేవల పత్యగాత స్వరూపమునే తానుగ తెలుసుకుని యిట్టి స్వరూపమునే 
“అహంసర్వమి దం విశ్యంపరమాళతా హ మచ్యుతః” అని (గహించి తన సత 

స్వయాపము కేవల (పత్యగాత యే కాని వేరుగాదని నిశ్చయమును పొంది 
తన సత్యస్వరూపమును:--అవాంనేను కేవల చిత్సరూపుడను, సత -జ్ఞానానంత 
స్వరూడను. నాస్వరూపము దేశకాల వ_స్వ్వపరిచ్చిన్న_దృశ్యరహిత _ సర్వా 

ధిష్టాన-- స్వ ప్రకా శ_-భేదరహిత_ పరిపూర్ణ శుద్దవ్వై తన-ము. అనగా నోను 
సర్వదా మహోకాశమువలె సర్వవ్యాపకుడ నె, ని స్తరంగ మవాసము(దమువలె 

శాంత, గం రములతో స్ఫటిక సంవిత్ మహాశిలలాగున జ్ఞానరూపుడ్ననె, 
అచలుడ నె నిర లముగా (పకాశించుచుండు పరిపూద్దడను, _నికౌరరహితుడను. 

నేను క  రృృత్వాదులతో పరిచ్చిన్నమైన దృశ్యము గాక నేను క ర రృత్వాది రహిత, 



వి (బహ విద్యానుసన్షాన దర్పణం 
@ 

దృుశ్యరహిత, అపరిచ్చిన్న, సర్వాధిల్టాన, రిపూర్ణ చైతన్య అఖండ స్వరూప 
డనని సర్వదా తనవా సృవ స్వరూప 

కరణ ధర్య ములతో తాదాత స 

మా(కముగాని తాను గానని (గ్రహించి నిర మానా స 

దేహయా తను గావించుచు ఫలావగతి పరఠ౦త | 

స్వస్వరూపానుసంధానము నొనర్చుచుండవలయును. ఇదియి (బహ విద్యాను 

సంధాననార సం గహము గాన జిజాసువునకు అభ్యాస దార 
ఆవృత్తి రసక్ళ దుపదేశా త్” అను వచనము ననుష కరించిన్ని “స థ్యం శతవిధం 

కృత్వా” అను న్యాయము ననుసరించిన్నీ యిచట సూచి బింపటడినడని పాఠకులు 

దీనిని (గహింతురు గాక. కాని యిట్టిజ్ఞానము దీనియందు (పీతి నిశృయములు 
అనేక జన ములయొక్క- సు సుకృతము వల్లగాని కలుగవని “బహూనాం జన 
నామంతే జా జ్ఞా నవానా శ్రం (పపద్య్వతే” అని "భగ వద్వచనము తెలుపుచున్నది, 

ఇంకను మహాపా సవతాంన్థూడాం జాన యజ్ఞో న రోచతే॥ అని వచనము 

తెలుపుచున్నది. గనుక వారివారికి తగి న యమనియమాదులత్రో సత్క-రా.ను 
ఫానాదుల నాచరించుచు సాధుసంగమ సచ్చాస్త్రములతోను గురుదేవతాను(గ. 
హములతోను చిత్త శుద్దిని ౦సాదించి అదె కత సిద్దాంతమందు (ప్రతినిశ్చ 

c (>) 

యములను కలిగంచుకొని . డ్రజ్ఞను సంపాదించి సదందా. తన స్వస్వరూపమెన 
(an 

చిం 

పర్మబహ్మస్వరూపమును అనుసంధానాదులను చేయుచుండు మహనీయులకు... 

ఆ 

డై దము (అహా వ్లానాయకే సాక్షీ నిరుణొపాననం శనె ౩ ॥ 
మై a (en 

అనగా అద్యి యత్వానుభవము ఎంతదుఢమగునో అంత (శేష్టత్వము 
సిదించును. ఇట్లి [బహ జానమునకి కౌల్మక్రమముగ చేయబడు నిరుణోపాస 

డు రు యో a 

నమే నిదర నము 

శో యావద్విజ్ఞాన సామీపఃం తావత్ శె 9 
య (am 

గ 

అలీ 

చ చ ఇ” ది వ ద జ శో అనుభూతె రభావెజపి (బ్ హ్యోత్యత్వన చ నంతామె। 
అర లో 

అప్య సత్యా; పతేధ్యా గగ న్నిలా 

అనగా తనకు ౫2న (బహ అను అనుభవము ఏ లేకపోయినను ఆ (బహ యే నేనని 

అనుసంధానమును చేయవలెను. అనుసంధానము వలన లే 
చుండగా నిత్య(ప్రాప్ర న [బహ సిద్ధించుటలో ఏమి సం 

ళ్ నివస్తు రం బద్దించు 

శయ న్నది, 
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ల్లో ॥  అనాత & బుద్ధి క్ ఇన థీల్యం ఫలం ధ్యానాద్దినేదినే। 

పశ్యన్నపి న . చేద్ద్యాయే తో_౬పరోజ_సా. తృశుర్వద॥। 

అనగా ధ్యానముచే రోజు రోజుకు అనాత లైన శరీరాదుల యందుండు ఆత 

బుద్ది యొక్క శై ల్యమును చూచుచు ధ్యానమును చేయమని మనుష నికం పే 
అధికమూర్జుడెవడుండ గలడు! అని పంచదశి వచనములు ధ్యానాదులే సాధన 
ములని తెలుపుచూ సతతాభ్యాసముచే (ప్రతిబంధనివృ త్తి కాగా ఫలించునని 
బోధించుచున్నవి. ఇట్టి జ్ఞానము అనేక జన ములలో చేసిన సాధనములవల్ల నే 
కలుగునని “అనేక జన “సంసిద్దః” ఇత్యాది గితావచనములు తెలుపుచున్న వి. 

దీనినే కాలపరిపా కమువల్ల పొందబడునవి... 

ల్లో 1 కాలేన పరిపచ్య స్తై కృషిగర్భాదయో యథా! 

తద్యదాతా వబోధోజపి శనై 8 కాలేన పచ్యతే॥ 

అనగా కృషి గర్భాదులు కాలము వచ్చునప్పుడే ఫలించునట్లు ఆత జ్ఞానము 

గూడ కాలపరిపాకముచే మెల్ల మెల్లగా సిద్దించును, అని ఇత్యాది వచనములు 

బోధించుచున్నవి. 

ల్లో 1; భావితం వవేగేన యద్వస్తు స్వాత నిశృయాతీ | 

పుమాం_స్హ స్తద్ధి భవేచ్చీఘం ట్రే బేయం (భమర టవత్ ॥ 

అనగా పురుషుడు “వవేగముతో ఏ వస్తువును ధ్యానించునో, ' టకము 

(భమరమును ధా నించుచు తద్భావమును పొందునట్లు ఆధ్యేయవ సుపరమాత 
భావమునే పొందగలడు. అను ఈ వచనముగూడ తద్భావావ త్తికి సాధనమని 
తెలుపుచున్నది. ోతసా తీ జ్ఞానావగతిపర్య న నం సతతం యదనుచి క చ్ తే 

భమర టనా యేన తదేవ భవతి" 

కశ్చిత్సుక్స . -వః జ్ఞానేన ఏతత్ సాక్షెదపరోకం (బహ అవగత్య 
బహైవ సన్ బహో ప్యేతి “అభయం (ప్రతిష్టాం విన తే” అత [బహ 

సమప్నతే” “య త నాన్యత్సశ -తి-నాన్యచ్చుణోతి-నాన ద్విజానాతి.___ 
సభూమా_యో వై భూమా తత్పుఖం” “సఆతా తత్త్వమసి” “అహం బహా ౬ 

సి” హా విదృహ్మోవ భవతి నైవ ముకి ,8-- మోక్షః--తతః 

“య తత్వస్య సర్వ మాత. వాభూ త్రక్కేన కంపే, "త్రక్కేన క ంజి|ఘే 

త్తత్కేాన కంవిజానీయా త్” “ఎకత్వమనుపశ్యతి” 



న (బహ, విద్యానుస న్హాన దర్నణం 

శ్లో ॥ నబంధోజస్తి నమోకోఒ స్తిబ్రహై వాస్తే నిరామయమ్! 

నైక్యమసి న చ ద్విత్వం సంవిత్సారం విజ్బంభ తే॥ 

ఈ గంథము యొక్క. పరమ ప్రయోజన తాత్పర్యము, ముముకువునకు 

వ ద్రహై. క్యాను సంధాన అఖండబోధయే. గనుక నదులన్నియు తుదకు 

పారావారమునందే కలియుచున్నట్లు, నా అనుసంధాన వాక్యములు, వివేచనా 

నిరూపణలు, అన్నియును అఖండ పరమాత జ్ఞానమునం దే, అనగా న 

(బహై క్య బోధయందే సర్యవసానము నొందును గాని, అన్యధాగా నుండవు. 

కాన జిజ్ఞాసువులిల్ట ఏకత త్వ షునాభా సనిరూపణ-అనుసంధానాదులయందు . 

విసువుజెందక దీనిని (శద్దోళ్సాహములతో పఠించి, సారాంశములను మా తము 

(గహించి, బాగుగ నభ్యసించి బహ విద్యా సా మాజ్య(ప్రా ప్రిని పొందుదురు 

గాక యని య లషించుచున్నాడ, 

శో తత్త శాస్ర్రమిదం పుణ-౦ ఆత. జాన సుసాధనమ్। 

మోహ[నామ సుద్రహైోక్తం మహాభయ నివారణమ్; 

ర్డో ॥ ఇదం యశస్యమాయుష్యం మోక్ష(పా ప్రీ సుసాధనమ్। 

యే పళ న్ని సదా భక్యా తత్పదం యాని తే పరమ్॥ 

మోక్షప్రాప్తికి సుసాధనంబై న ఈ (శ్రీ బహ విద్యానుసంధానమను 

(గంథంబును సదా ఎవరు భక్తితోడ పఠించుచు, సత్యస్వరూపానుసంధానాదుల 

నాచరించుచుందురో, వారు ర్తిమంతులు,ఆయుష_ ంతులగుచు పర మోత్క్యృష్ట, 

మైన ఆ (బహ పదంబును పొందుదురు. 

బిత్బెల్ం 

బహ్మవిద్యాను సన్హాన దర్పణం 

సమా పము 
ధా 

ఓం తత్సత్, 



తత్త్వ మంజరి 

మానవుని మోక్షస్వరూపమగు నట్టి, నిత్య నిరతిశయ సుఖ(ప్రా ప్తి 

కొరకు “బహ. విదాప్నోతి పరం” తెలుపుచున్నది. ఆనగా బహ ను తెలిసి 

కొనిన విద్వాంసుడు సర్వోత్కృష్ట పదమగు నిత నిరతిశయ సుఖస్వరూపము 

నొందునని అర్థము. ఇట్లు తెలుపుచు “నాన్యసంథా విద్యకేయనాయ” వేరు దారి 

లేదు అని గూడా చెప్పి“ జీవో బె హ్కైవ వనాసరః” " వుడు (బహ. కంటె పేరు 

“కాదు అని స్పష్టము చేయుచున్నది, 

కాని యా _బహ్మా; ఆత. పదార్గము చూడబడునది గాని తెలిసిగొన 

బడునదిగాని కాదు. ఏలనన (కుతి “విజ్ఞాతార మరేకేసీవిజాసీయాత్” అనగా 

తానే జ్ఞానస్వరూపుడై యున్నప్పుడు, తనను తానె నెట్లు చూడగలడు--ఎల్ల ప్పుడునూ 

చూడబడు వన్తువు తానుగాదు-కావున ఇది ఎట్టని మానవునకు బోధించునట్టే 

స్వానుభవ రూపమే _త్త త్వజ్ఞానము. 

తిత్వజ్ఞానమనగా -జీవుడు తన పరమార్ధస్వరూపమును వా _స్రవముగ 

(గ్రహించి స్వానుభవము నొందుట. ఇదియే వునకు పరమప్పరుషార్హము= 

మోక్షపా ప్తి. ఈ పురుషార్థము మానవునకు ఒక్క తత్వజ్ఞానము అనగా- 

బహ జ్ఞానము వల్లగాని కలుగదు. జీవునకు మానవజన కలిగినప్పుడే 

అక జ్ఞానమును సంపాదింపవలయుననీ... 

“నచేదిహావేదీ న హ వినష్టిః 

ఈ జన యందే సదాత జ్ఞానమును సంపాదింపక యుండు వునకు 

ఘోరమగు నష్టము సంభవించునని (శుతిమాత తెలుపుచున్నది, కావున ఈ 



అలో ఇల్లీ ల్ ఖీ 2 (బహ విద్యానుసన్దాన దర్పణం 

జన మునందే సదాత్మజ్ఞానమును సంపాదించుట యావశ్యకమని శాస్త్రము 

తెలుపుచున్నది. కాని-ఆత , (పయత్నముచే గాని లభ్యము కాదని_ 

“నాజయమాతా (ప్రవచనేనలభ్యో నమేధయా నబహునా(కుకేన। 

యమేవై షవృణుతేనలభ్య _స్ప స్యెష ఆత్మావివృణుతే తనూంస్వామ్” 

ఈ యాత. వేదాధ్యయనము, బుద్ధిచాతుర్యము, వేదార్గ శవణము అనుమొద 
లగువానిచే తెలియబడదు. కానిఏ సాధకుడు పయత్నము చేయుచున్నాడో 

వానికి ఈ యాత్మ తనకు తానే (ప్రకటితమగును. అనగా--ఎరుంగబడును. ఇట్టి 
శద్దగల సాధకునకు ఆయాత  స్వయదుగనే స్వస్వరూపమును |బ్రకటిం 

చును. (ఇదియే గుర్వీశ్వరాన్నుగహ (ప్రసాదమని సాధకుడు ఎరుంగ వల 

ఈ సాధన (ప్రయత్న నిరూపణములను గురించి (గంథములో విపుల 

ముగ బహువిధముల తెలుపబడెను. ఐనను ముముకువులగు జిజ్ఞాసువులకు 

ఈ పరమోత్కృష్ట విద్యాలాభము నుద్దేశించి నా చిరకాల సతత (ప్రయత్న 

సాధనా భ్యాసానుభవమును నిచట సం గహించుచున్నా డను. 

(శుతీ పరమతాత్సర్యము, - - వబహై. క బోధయే, వునకిట్టి అది య 

_ అఖండజ్ఞానము మహోవాకకమువలననే కలుగవలయును. కాని యీ జాన 

"మాత స్వరూపుడగు (పత్యగాత , (పమాణములు అనగా-ఇం|దియములచే 

జూచి తెలిసికొనబ డెడువాడుకాడు. ఏలనన-ఆయన స్వయం పకాశ మానుడై 

గడపయందున్న దీషము లోసలను బయటను (ప్రకాశించునట్లు ఆంతర బహ్యేం 

దియాది విషయములను (పకౌశింప జేయుచుండును. ఈ (పకాశమునకు 

ఆయన కర్త కాడు. ఆయన స్వరూప (ప్రకాశము చేతనే సర్వము పకాశింప 
జేయబడుచున్నదని__ 

“తస భాసా సర్వమిదం విభాతి” 
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అని జతి తెలుపుచున్నది. వృనకిట్టి పరమాతై క్యమును “తత్త 
మసి” “అయమాత్నా(బహ * కఅఆఅపహాం బహి స్మి” క పజ్చానం బహ "అను 

- జః 
మహో వాక్యములు బోధించుచున్నని. 

పజాన ఘనుడు ఎటివాడనగా= 
- క టె 

“అపూర్వమనపర మన న్తర మబాహ్యాం ప్రజ్ఞాన ఘన ఏవి” 

ఈ (ప్రజ్ఞాన ఘనుడు కారణము కార ము లేనివాడును, అనగా-సర్వ(త్ర 

నిండియుండు నిత్యపరిపూర్ణ జ్ఞానస్వరూపుడు అని (శ్రుతి తెలుపుచున్నది. 

నిత పరిపూర్ణజ్ఞాన స్వరూపుడే తానని ఆత్మా న్న అఖండాకారముగ “అహం 

(బహా సి ” అని ముముక్షువులను సంధానము చేయుచుండవలయును. 

ఇట్టి అభ్యాసకునకు సాకొళ్సాధన(క్రమమునుగూడ (శుతియే-- 

4 పణవోధనుః శరోహా తా బహ తల్లక్ష ముచ్యతే” అని తెలుపు 

చున్నది. 

కాని కుతియే. 

“పరాంచిఖాని వ్యతృణత్ స్వయంభూ స్తా. తరాజ్ పశ్యతి నా_న్హ్త 

రాత న్” అనితెలుపుచున్నది. ఇంద్రియములు బాహ్యావిషయముల జ్ఞానమునే 

కలుగ జేయునుగాని, ఆత జ్ఞానమును సొక్షొత్తుగా నివ్వజాలవు. కావున 

బాహ్య(పత క్షమును జాధించినయడల ఆత జ్ఞానమునకు సాధనములు కాగ 

లవు. తత్త్వ మస్యాది మహావాక్యము దీనినే బోధించుచున్నది. (ప్రత్య 

గాత యందు దుః 'త్వాది సంసారమును బోధించుచు, “అహందుః ” త్యాది 

(ప్రత్యక్ష (సమాణమునకు విరుద్దముగా, అద్వి య కూటస్ట పరమానంద 

చైతన. జ్ఞానమును పుట్టించుచున్నది. 

అందుచే విద్వాంసులై నవారు (ప్రత్యక్షమైన “అహందుః *” త్యాది 

(పమాణములను గొణమనియు, కూ టస్థాత _నిర్భాకారుడు, అసంగుడు గనుక 



2 బహ విద్యానుసన్లాన దర్పణం 
- ధి 

ఈ జ్ఞానము అముఖ్యమనియు తెలుపుదురు. ఏలనన_దుః - త్వ్యాదులు ముఖ్య 

ముగా అంతః కరణ ధర్మములై యున్నను, గొణవృ త్తిచే ఆత్మధర ములుగ 

వ్యవహరింసబడుచున్నవి. ఆత స్వరూపమును బోధించుటకు 'త్వం-అహం' 

(నీవు-నేను) అను పదములు తప్ప, వేరు పదములు లేవు. ఈ రెండును 

వాచా ర్థముతో అంతః కరణమునకు సంబంధించినవియగుచు, లక్షణావృ త్రిచె 

(పత్యగాత ను బోధించును. ఈ ఒక్క “అహాం' వృ త్రి చేతన (పత్యగాత 

లక్షింపబడుచున్నదిగాని, వేరు దారిలేదు. (ప్రత్యగాత్మ (ప్రత్యక్షముగ తెలియ 

బడు వస్తువు కాదు. “గంగాయాంఘోషః” అనునప్పుడు పవాహ వాచక మైన 

గంగా శబ్దము ర వాచకము కాకపోయినను లక్షణా వృ _త్రిచే రమును 

బోధించుచున్నదిగదా ! అశ్తై “త్ర త్వమసి" వాక్యము, “అహం(బహో సి 09 

అనువాక్యము, అంతఃకరణా ద్యవచ్చిన్న వైతన్య వాచక నుగుచు, అఖండైక 

రస స్వప్రకాశపరమాత బోధను కలుగజేయును. ఇందుకు సందియములేదు. 

కాని-ఇచట నొక శంక కలుగవచ్చును. ఏదియనిన-నివర్తింప జేయ 

బడవలసినట్టి అంతః కరణ ధర మెన అజ్ఞానమునకును, (ప్రవర్తింప జేయు 

నట్టి జ్ఞానమునకును ఒక్క- ఆత యే ఆ శయమై యున్నందున ఆతకు సవి 

కారత్య్వము సంభవించునుగదా యనునది. ఈ శంకకు అవకాశములేదు. ఏల 

నన._విన ర్రకారణ వాదసిద్దాన్తమందు ఎచటనూ వా_స్తవిక మెన సద్వి *ఆయత్వము 

సంభవింపదు. ఎల ప్పుడునూ సత్యమగు అధిషానమును, కల్పితమగు అధ్య 
౧ © 

_స్తమును సరమార్ధవా_స్తవమున ఒక్కూటిగనే యుండును. ఇదిగాక, ఆక 

సము-అమూ రము, రూపహీనముననునది జ్ఞానము. ఆకసము--నీలముగ 

నున్నది, బోర్లించినట్లు అర్లగోళశాకారముగనున్నది యనునది అజ్ఞానము. 
౧౧ ౧ థి ఖో 

ఇది నర్వానుభవము. ఈ జ్ఞానాజ్ఞానములు రెండును ఒక్క-వస్తువునందే 

యున్నను అట్టి ఆకసమునకు ఎట్టి వికారమును కలిగింపకయే వా_స్తవజ్ఞానము 

అజ్ఞానమును నివర్తింప జేయుచున్నది. అనగా-ఆకాశము వా _స్తవమున రూప 

హీనమను జ్ఞానమే, ఆకసమునం దెట్టిమార్పును కలిగించకయే, ఆకసమునీల 

ము-అర్ధగో కాకారము- అనుజ్ఞానమును నివర్రింపజేయుచున్నది. కాని ఆకాశ 
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యథార్థ జ్ఞానము లేనివారికందరికిని ఆకాశ సీలత్వాదులు వా_స్తవముగనున్న ఫ్రై 

కనబడుచుండునుగదా ! ఇటులనే ఆత దుః -త్యాది సంసారము కలవాడను 

నది అజ్ఞానము. ఆత అసంగ నిత్య నిర్వికార అఖండ చినా (త్రస్వరూపుడను 

నది జ్ఞానము. ఈ రెండును ఆత నే ఆశ్రయించియున్నను, ఆ యాత 
యం దెట్టి వికారములను సంపొదించ నేరవు. అనగా-ఆత కు కలుగజేయలేవు. 

కావున జ్ఞానము- అజ్ఞానమును నివ ర్రింపజేయును. అప్పుడు నిత్య నిర్వికార 

అఖండ జ్ఞానము నిర్విశేషముగ శేషించును. ఇదియే మోక్షము. 

ముముకువునకు ఆన్వయన్యతిరెకవిచారసహిత మహావాక (శ్రవణము 

వలన అవిద్యా నివృత్తి కలుగును. (ప్రత్యగాత. అవిద్యా నిద్రచె నాాక్రమింస 

బడి, గాఢసుషు ప్తి గల వానివలె స్వస్వరూపజ్ఞానము మరచిన వాడై యున్నట్లు 

లోకానుభవమును బట్టి తెలియుచున్నది. కావున తత్త్వ మస్యాది మహో 

వాక్యబోధ-అంత౩కరణ దేహేంద్రియాది తాదాత మును, అభావరూపత్వ 

మును రెంటిని నిరసించుచు, అవిదా నిద్రను నిరాకరించి, ఆద్వి య 

అఖండ స్వస్వరూప జ్ఞా జ్రానమును కలుగ యును, ఇది నిత్యము,  నికాల 

మెప్పుడును లేదు. దీనినే- 

“నహిదషుః దృష్టే ర్విపరిలోపో విద తే” 

సాక్షియొక్క- స్వరూప భూతమైన జ్ఞానమునకు లోపములేదు, అని 

(శుతి తెలుపుచున్నది. వుసకిట్లి తన నిత అఖండ పరిపూర్ణ సత్య స్వరూప 

మును-తనమెడలోని మరచిన హారమునువలె_జ్ఞ ప్తికి తెచ్చుకొనుటయే కర్త 

వ్యము. జ్ఞ ప్తికివచ్చిన వెంటనే తానే పరిపూర్ణ స్వరూపుడగును. ఈ అర్థ 
మునేో బహ వి ద్భ హై వభవతి” అను యుతి తెలుపుచున్నది. 

సదాత త త్రజానము కలవానికి యోతి- 
లి బ్లుః 

“తస్యతానదేవచిరం, యానన్నవిమో కే, అథసంపత్సె 5" 



బహ విద్యానుసన్లాన దర్చణం 
- ధి 

మోక్షపొ పీకి ప్రారబ్దాంతమువరకే విలంబముగాని, తదుపరి ఆలస్య 

ముండదని తెలుపుచున్నది. సదాత యనగా-స్యాతా న్న అద్వి య అఖం 

డాత కాని, స్వ నా త. జ్ఞానముకాదు. న్నాత జ్ఞానము స్వస్యరూపానుభన 
ఇః షః 

టోధనివ్వ జాలదని ముముతువులు (గ్రహించవలయును. 

జిజ్ఞాసువు బాగుగ (గ్రహించ వలసిన రహస్య మొకటి కలదు. ఏదియ 

నిన-సర్వకాలములయందును తనకు 'అహంి నేను అనికలుగు (ప తికి తన 

పరమార్థ వొ స్తవ స్వరూపము నిత్య నిరతిశయ అఖండ పరిపూర్ణ జ్ఞానానంద 

స్వరూపమే ననియు, కౌని తాను యిప్పుడు తన అజ్ఞాన కృత ప్రారబ్ద లముచే 

యీ ఉపాధిబద్దుడనై యున్నాననియు, తన యుపాధి తన్మప్రారబ్ద క్షయము 

వరకే యుండుననియు, (ప్రారబ్దాంతమందు తాను తనపరిపూర్ణ ఎహ్మానంద 

స్వరూపము నొందగలనని యు నిశ్చయముతోనుండి తనవ్యవహార పారమార్ధిక 

కర లను నిర్లి ప్పతతో నాచరించుచుండవలయును. కౌని-ఎట్టి పరిస్టితుల యం 

దె నను తాను. నెను అనుకొను చున్నట్టి యీ'అహాం'(ప తి, తనళ 'రాదులని 

మాత్రము స్వప్నములో గూడ తలచగూడదు. సర్వకర లను శాస్త్ర చోదిత 

ముగ నిర్వ ర్తించుచు, అవియన్నియు తన ఉపాధి ధర. ములను నిశ్చయముతో 

నుండవలయును. స్వశ ర సర్వ దృళ్యోపాధులన్నియూ తన పారబ్ద్బఫల 

భోగమునకుగాను కల్పితములై నవేగాని, తనకిందు నిత్య సత -మగు పదార్థ 

మేదియు లేదను నిశ్చయముతోడ సర్వదా తన సర్వాధిష్టాన అఖండాకార 

మగు నిర లాకాశమువంటి తనపరిపూర్ణ జ్ఞానస్వరూపమును అనుసంధించు 

చుండ వలయును, ఇట్టి వృత్తితోడనే తన సర్వకర లను నిర్వ _ర్రించవచ్చును. 

ఇదియే (బహ. సిద్దికి సాధనము, 

ముముక్షువునకు తనసరమార్ద స్వరూపమగు (బహ ను తెలిసికొనుటకు 

గాను ఎచటికి పో నవసరములేదు. ఏలనన-తన సరమార్థవా_స్తవన స్వరూ 

పము, స్వశ -ర సర్వాధిజ్టానమగు పరమాత. యే. కాని-- వ అనాది అవిద్యా 

కల్చితమై దీనియందే “అహం” “ఇదం”అను రెండుప్ర తులును, స్వాప్నికుని 
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యందు స్వస్న దృశ్య మధ్య స్తమగుచున్న విధముగ నున్నవిగాని, వాస్త 
వముగలేవు. కావున సర్వము తనయందే అవా_స్త్రవముగ నున్నదనియు తాను 

వా_స్తవమున పరమాత_ స్వరూపుడేనని (గహించవలయును. 

[౮ (కుతి, 66 వోబహై వనాసరః” జీవుడు (బహ కంపే వేరుకాదు. 

అని స్పష్టముచేయుచు, ఈ విషయమునే సదృష్టా నముగ విపులముగ బోధిం 

చుటకుగాను, ఎల ల్ల ప్పుడును ఒక్క టెయగు పరమాళ యే సంసారోపాధియను 

వృక్షముషెన వా_స్తవముగ బింబరూపమునను, (థా భాంతితోడ (పతిబింబరూప 

మగు వునిగను, అనగా పరమాత _ వాత రూపముల ఆఅజ్ఞానకొలనమందు 

భాసించుచున్నట్లనుభవము నిచ్చుచుండును. - వుడు భ్రాంకుడై సంసార 

సుఖదుఃథానుభవముల నొందుచున్నను, పరమాత నాక్షిరూపమున నిత్య 

నిరతిశయ సుఖ స్వరూపముతో భాసించుచుండుననియు, ఆలంకారికముగ 

రెండు సకులును ఒక్కచెట్టుమీద. యున్నట్లు (శ్రుతి తెలుపుచున్నది. ఎప్పుడు 

ఈ జీవాత యను పక్షి, తన సుఖదుఃఖానుభవములతో విసకట జెంది, వైరా 

గ్యముకలదై, పైనున్న వా_స్తవ స్వరూపమగు పరమాత పక్షిని చూచునో, 

అప్పుడీ వుడు తాను (భ్రాంతుడే గనుక, తన |భ్రాంతిజ్ఞానము నశించి కా 
వా_స్తవమున ఆ నిత్య నిరతిశయ సుఖమగు పరమాత స్వరూపుడను" నెనె 

గాని, వేరుగాదని గహించును, కనుక (ఛాంతిచే సెద్వి యముగ (ప -తు 

డగు వుడు, తాను అద్వి య (బహ స్వరూపుడగును. ఈ తాత్సర్యార్థమునె 

కింది (శుతివచనములు ఆలంకారికముగ జివనకు బొధించుచున్న వి. 

బ్రో 

= 
జ “ద్వాసుపర్షా సయుజాసఖాయా సమానం నృక్షం పరిషస్వజా తే। 

తయోరన్యః పిప్పలం స్వాద్వ త్య నశ్నన్నన్యో౭. చాక తి 

“సమానేవృకే పురుషోనిమగ్నో= నీశయా శోచతి ముహ్యమానః। 

జుష్టం యదాపశ్యత్యన మీశమస్య మహిమాన మితి వీతళోకః” 

వునకు యీ [బహ యే స్వశరీర సర్వాధిషానము. ఈ (బ్రహ్మస్వరూప 

మెట్టిదియనిన, ఇది-స్వళ -ర సర్వోపాధివినిరు క్త, సజా యవిజా యస్వగత 



గ్ (బహ. ఏద్యానుసన్నాన దర్పణం 

భేదరహిత, సర్వాధిషాన, స్వ పకాశ, నిత్య, నిరతిశయ, అసంగ, జగ 

దుత్చ్తి స్థితి లయ నివర్త అ 'న్ననిమిత్తొపాదాన కారణ, ఆఖండపసరిపూర్ణా 

నంద చైతన్య స్వరూపము. ఇదియే తానను నిశ్చయమునొంది తన వెలుపల, 
లోపల, (క్రింద, పైన సర్వపరిపూర్ణ మై నట్టి వల చైతన్య స్వరూపమంత యు 

తన పరమార్థ స్వరూపమేనని (గహించనలయును. కావున తానులేని దేశకాల 

వసువులుగాని, అవస్థలుగాని, _క,తాను నిత పరిపూర్ణుడై యున్నాడు. కావుననే- 

“అందుగల నిందులేనని సందేహమువలదు, నేను సరో పగతిన్, 

ఎందెందు వెదకిజూచిన నందందేగలను నాదు మోహము వీడన్” 

అని తన వత్వ పరిచ్చిన్న (భ్రాంతి తొలగగనే తాను పరిపూర్ణుడగు 

నని ముముక్షువు (గపహించవలయును. 

ఈ సిద్దాంత సారాంశమునే “సదేవసౌ మ్యేదమ్యగ్ర ఆసీదేక మేవాద్వి 

యం” సర్వం ఖల్విదం (బ్రహ *నేహనానా స్పికించన” “మాయామాత్ర 

మిదందె తం అదెషతం పరమార్హతః"అను మొదలుగాగల శుతివచనములు 
రా ౬ ఢి ఆ 

'ఘోషించుచున్నవి. దానినెట్లు అభ్యాసకుడు (గ్రహించి అనుసంధించవలయునో, 

అటిత త్వసారమును ఈకింది థోకములు సం (గహముగ నీరూపించుచున్నవి: 
రం అవే లా 

శ్లో అహం సర్వమిదం విశ్వం పరమాతా ఒ౬హమచ్యుత:ః। 
a) 

అహం కారా ధా యాసా కల్చ్యతే నతు జా సవీ।। 
అణాల 

శో అహం మమేతి సర్వంహి కల్పితం చితవిభమాత్ । 

అఖండ. పరిపూర్ణోఒహం నామరూప వివర్ణి తః।। 

A) సంసారో మనసా పుంసః కల్పితోఒ స్తి, సవసుతః। 
=] 

మనశూ' నే* సుషుప్వాదౌ సంసారో నై వ దృశ్యతే।। 
గ లా ల 

శో॥ అహం సర్వమిదం విశ్వం విశ్వంబహ ణి కల్పితమ్। 
se) 

నామరూప మిదం సర్వం రజు సర్బ ఇవోదితమ్।। 



త _త్వమంజరి 

శో యతయత మనఃస్ఫూర్తి స్నత్ర తత్ర జగ త్తగీయమ్। 
య త య్మత మనోనా ళం సి తత్ర తత్ర నకించన।। 

శ్లో మమప్పుత్రా మమధనం అయంసోఒహ మిచం మమ। 

ఇ య మిం దజాలేన వాసనె వాధివల్లతే।। 

శో! నిస్సంగ వ్యవహారిత్యా దృవభావన వరనాత్ | 
రా జో ణి 

శరీరనా శదర్శిత్వో ద్వాసనా న్మ్యప్రవ ర్తతే।। 

లో దీర్హస్వస్న మిదం విశ్వం విశ్వంబహ ణి కల్చితమ్; 

దీర్హ సంసారరోగస్య విచారోహి మహెషధమ్!।। 

శో ఆత జ్ఞానం వినా సాధో! అహం మమ మతి స్తవ। 

అహం కరా అహం భోకా ఇతి ఖా ని ర్నినశ్యతి।। 

శో॥ అధిషానే పరిచ్తాతే సచ్చిదానంద లక్షణ్; 
ఉం రి దః 

అహాంక రా అహం భో కా ఇతి(భా న్ని ర్వినశ్యతి॥ 

థో వివి క్ర దేశే ఆ 'నో వీతరాగో జితేంద్రియః । 

భావయే దేకమాతా నం తమనంత మనన్యధీః॥ 

న్ నాఒహం జేయ మితిధ్యాయం సీష్టత్వ మచలస్పదా। 

అన నాకాశ సంకా శహృదయో హృదయేశ్వరె॥ 

శో॥ ఆ. యే పర యేవా సర్వసిన్నేవ సర్వదా। 

నష చోపచి కార్యే సుఖదుఃఖే గృహాణమా॥ 

ళో ఆత్ర నే వా 'అంద్భ శరం (పవిలాప్య యా సుదీః। 

భావయేదేకమాతాానం నిర లాకాశవత్సదా।! 

శో చినా త మమలం శాంతం సర్వతేజో ఒవభాసక మ్; 

భావయేదేక మాతా నం నీర లాకాశవత్సదా।। 



శ్లో అఖండ సంవిదాకారం పరిపూర్ణ సుఖాత కమ్। 

భావయే దేక కమాత్మాసం నిర్శలాకౌళ వత్సదా।! 
& 

శో సర్వమేవ చిదాకాశం (బహ్మాతి ఘననిశ్చయే। 

సితిం యాతే, శమంయాతి వో నిస్ప్నహ దీసవత్ ; | 

థో ఆతా తు సతతం|(ప్రాపోఒప్య(ప్రా ప పవద విద్యయా । 

చే తన్నా (బౌ ప్త వడ్చాతి స్వకంఠాభరణం యధా।। 

కో నాఒహాందుః నమేదేహః బంధఃకః స్వాత ని స్థిత 81 

ఇతిభావానురూ పేణ వ్యనహారేణ ముచ్యతే।; 

కో॥ అఖండ పరిపూర్ణోఒహం జ్ఞానమాత్ర స్వరూపత | 

చిదాకాశ స్వరూపో౬ఒహం నిర లాకాశ వత్సదా॥। 

కో॥ అఖండ సరిపూర్ణోఒహం జ్ఞా జానమా(త్ర న్వరూపత | 
ag) 

అకృ్మతిమ మనాద్య నం నిరవద్యో నిరాశయః।। 

కో॥ అఖండ పరిపూర్ణోఒహం సర్వతేజో ౬వభాసకః। 

ర్వగతఈస్థాణు రచలో౬హాం సనాతనః।। నితం స స్స 
బి 

శో జాసమా(త స్వరూపోహం జ్ఞాతృ జయ వివర్ణితః। 

అఖండ సరిపూర్ణోహం సర్వదాదహరేస్టితః।1 

కో॥ సర్వసాకీ (పత్యగాత్మా సరమాత్వా పరంజోోతిః। 

అఖండ సంవిదాకారం సర్వదాదీ హ రేస్టితః 11 

కో॥ అఖండ పరిపూర్ణోఒహం నిర లాకాశ వత్సదా। 

సీమా న్తం సర్వదుఃఖానాం చిదాకాళ ముపాస్త హే।। 

శో చినా త్రమమభం శా నం పరిపూర్ణ మివాం బరమ్। 

అఖండ సంవిదాకారం చిదాకాశ ముపాస హే।; 
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